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Abstract
This research seeks to answer the following questions: In which contexts are Finnish undergraduate
university students taught to evaluate research literature? What kind of teaching is given? What kind
of evaluation criteria are the students encouraged to use?

The theoretical framework is based on Tony Becher's model of the cognitive and social features
of academic disciplines and the differences among them, which he presented in his book Academic
Tribes and Territories in 1989. Accordingly, the study examines what are the major features of the
disciplines in question and analyses whether these features explain the way evaluation is taught.

The study is based on a qualitative approach. The empirical material was gathered by interviewing
18 university lecturers and 14 students from the universities of Helsinki and Tampere in spring 2001.
The interviewees represented Physics (University of Helsinki), Medicine, Social Policy and Social
Work and Literary Studies. In addition, a content analysis of ten Finnish master's thesis handbooks
published between 1995–2003 was carried out.

Medicine demonstrated the most extensive and planned approach to the teaching of evaluation. In
other disciplines, teaching was dependent on the interest of the individual lecturers. In Material
Physics and in Applied Physics, students had to carry out extensive analysis and evaluation of articles.
Some article analysis was carried out also in Social Policy and Social Work and Literary Studies.

The evaluation criteria for the literature were most explicit in Physics and Medicine. In Physics,
lecturers advised students to focus on approach, experimental methods and results, in Medicine on
approach, research methodology, material and the strength of the evidence. In Social Policy and
Social Work, methodology and different schools of thought played a significant role in evaluation.
Schools of thought were also important in Literary Studies. In the different disciplines, the views on
the criteria predicting the quality of publications varied. 

Keywords: higher education: Finland, information literacy, scholarly literature evaluation,
scientific literature evaluation
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Missä yhteyksissä tieteellisen kirjallisuu-
den arviointia opetetaan perustutkintokoulutuksessa suomalaisessa yliopistossa? Millä tavoin opetus-
ta annetaan? Millaisia kirjallisuuden arvioinnin kriteerejä kehotetaan käyttämään?

Tutkimuksen teoreettinen kehys on monitieteinen. Keskeisin aines on Tony Becherin kirjassaan
Academic tribes and territories (1989) esittämä malli tieteenalojen kognitiivisista ja sosiaalisista piir-
teistä ja niiden eroavuuksista. Tämän mukaisesti selvitetään, mitkä ovat tarkasteltujen tieteenalojen
keskeiset ominaisuudet ja selittävätkö nämä ominaisuudet arvioinnin ohjauksen luonnetta ja tieteen-
alakohtaisia eroja.

Lähestymistapa on laadullinen. Empiirinen aineisto koottiin haastattelemalla 18 yliopisto-opetta-
jaa ja 14 opiskelijaa Helsingin ja Tampereen yliopistoissa keväällä 2001. Haastatellut edustivat fy-
siikkaa (Helsingin yliopisto), lääketiedettä, sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä sekä
kirjallisuudentutkimusta. Haastatteluja täydensi sisällönanalyysi kymmenestä suomenkielisestä tut-
kielmanteon oppaasta, jotka olivat ilmestyneet vuosina 1995–2003.

Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa oli käytössä ongelmaperustainen opetus-
menetelmä, muilla aloilla annettiin perinteistä luentoihin, harjoituksiin ja kirjallisuuden tenttimiseen
painottunutta opetusta.

Yhteisesti suunniteltua ja laajinta tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin opetus oli lääketieteessä.
Muilla tieteenaloilla ohjaus perustui yksittäisten opettajien harrastuneisuuteen. Materiaalifysiikassa
ja sovelletussa fysiikassa opiskelijat harjoittelivat arviointia analysoimalla runsaasti artikkeleita. Jos-
sain määrin artikkelien analysointia esiintyi myös sosiaalitieteissä ja kirjallisuudentutkimuksessa.

Kirjallisuuden arviointikriteerit olivat selkeimmät fysiikassa ja lääketieteessä. Opettajat kehotti-
vat opiskelijoita kiinnittämään fysiikassa huomiota menetelmään, koeasetelmaan ja tuloksiin, lääke-
tieteessä tutkimusasetelmaan, menetelmään, aineistoon ja näytön riittävyyteen. Sosiaalipolitiikassa ja
sosiaalityössä evaluoinnin kannalta tärkeitä olivat tutkimusmenetelmät ja mihin tutkimusperintee-
seen julkaisu kuului. Koulukunta oli tärkeä myös kirjallisuudentutkimuksessa. Käsitykset julkaisun
laatua ennustavista kriteereistä vaihtelivat, kuitenkin esimerkiksi lehden tasoa pidettiin yleisesti laa-
dun takeena. Käsitys käyttökelpoisen kirjallisuuden iästä vaihteli aloittain. 

Tutkimus osoittaa, että tieteenalojen peruspiirteet vaikuttivat arvioinnin ohjauksen luonteeseen ja
arviointikriteereihin. Toisaalta on havaittavissa paikallisten perinteiden vaikutusta. 

Asiasanat: informaatiolukutaito, korkeakoulupedagogiikka, tiedonlähteiden arviointi





 Alkusanat 

Väitöstutkimukseni on jatkoa Oulun yliopistossa vuonna 1997 hyväksytylle lisensiaatin-
työlleni, jossa selvitin Oulun yliopiston viiden tiedekunnan opettajien antamaa kirjalli-
suuden haun ja käytön opetusta. Väitöskirjaa motivoi se, että 1990-luvulla puhuttiin 
runsaasti informaatioaineiston arvioinnin tarpeellisuudesta määrittelemättä evaluoinnin 
sisältöä.  

Esittelin väitöskirjasuunnitelmani versioita vuosina 1997–2000 Oulun yliopiston infor-
maatiotutkimuksen jatkokoulutusseminaarissa, jota professori Mirja Iivonen veti. Etelään 
muutettuani sain työlleni arvokasta palautetta Åbo Akademissa professori Mariam 
Ginmanin johtamassa tutkimusseminaarissa.  

Väitöskirjatyötäni on ohjannut kaksi Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen dosent-
tia: professori Sara von Ungern-Sternberg Åbo Akademista ja keväästä 2003 lähtien myös 
professori Maija-Leena Huotari Oulun yliopistosta, sittemmin Helsingin yliopistosta. 
Lausun molemmille sydämelliset kiitokset.  

Väitöskirjan esitarkastajat professori Reijo Savolainen Tampereen yliopiston infor-
maatiotutkimuksen laitokselta ja dosentti Oili-Helena Ylijoki Tampereen yliopiston so-
siologian ja sosiaalipsykologian laitokselta esittivät lausunnoissaan kesällä 2004 osuvia 
huomautuksia ja suosituksia, joita olen pyrkinyt ottamaan huomioon.  

Kiitän lämpimästi kaikkia haastateltuja ja niitä lukuisia muita henkilöitä, jotka eri ta-
voin ovat auttaneet tämän tutkimuksen tekemisessä. Nimeltä haluan mainita toimis-
tosihteeri Kyllikki Hakalan, ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäen, julkaisutoimittaja Kirsti 
Nurkkalan ja atk-suunnittelija Ville Varjosen Oulun yliopistosta sekä dosentti Markku 
Ihosen, opintoasiainpäällikkö Eeva Mattilan ja yliassistentti Sanna Taljan Tampereen yli-
opistosta. Tiivistelmän kääntämisestä englannin kielelle olen kiitollinen filosofian tohtori 
Eva Heiskaselle ja kirjastonhoitaja Jaana Taylersonille. 

Apurahoista kiitän Kirjastonhoitajien säätiötä ja Riihi säätiötä.  
Olen vaivannut runsaasti ja monella tavalla Oulun yliopiston kirjastoa. Tunnustus pal-

velusta ja avusta myös Tampereen yliopiston kirjastolle ja informaatiotutkimuksen 
laitokselle. 

Myötämielisistä ystävistä ylistettäköön erityisesti Seppo Heikki Salosta, joka oman 
biografisen tutkimuksensa parissa uurastaessaan jaksoi tiheästi tiedustella työni edistymi-
sestä. 



Poikani Petrus on ystävällisesti lykännyt oman väitöskirjansa valmistumista, jotta 
vanha isänsä ehtisi ensin. Miniäni Ulla Wartiovaara-Kautto on esittänyt hyviä lääketie-
dettä koskevia kommentteja. Tukiryhmään ovat kuuluneet myös vaimoni Anna, tyttäreni 
Raunamaija ja avomiehensä Sami Anttila. Kiitokset heille kaikille.  
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1 Johdanto 

Tieteellisellä kirjallisuudella on merkittävä rooli tieteellisessä kommunikaatiossa, tutki-
muksen pohjana ja käytännön akateemisissa ammateissa. Tutkimuskirjallisuus kertoo, 
mitä tuloksia on saavutettu ja millaisin menetelmin. Sekä tutkijan että käytännön akatee-
misen asiantuntijan on osattava etsiä, valita, arvioida ja käyttää tieteellistä kirjallisuutta, 
koska tutkimuksessa käytettävä ja ammatissa sovellettava tieto muuttuu jatkuvasti. Ajan 
tasalla pysyttelyn edellytys on kyky itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun informaation 
arviointiin. 

Tieteellistä tietoa kommunikoidaan kolmelle eri kohderyhmälle. Tiedon välitystä ta-
pahtuu tiedeyhteisön sisällä, tutkijalta kollegoille ja opiskelijoille. Tietoa voidaan viestiä 
käyttäjille ja soveltajille. Tietoa jaetaan myös suurelle yleisölle esimerkiksi yleissivistä-
vässä koulutuksessa ja lehdistössä. (Niiniluoto 2003, 83.) Tässä tutkimuksessa pysyttäy-
dytään tiedeyhteisön sisäisessä viestinnässä. 

Tieteellinen kirjallisuus julkaistaan tavallisesti paperille painettuna tai sähköisessä 
muodossa. Tieteellisen kirjallisuuden tärkeimmät sisällölliset lajit ovat primaarijul-
kaisuiksi luetut tieteelliset aikakauslehdet, tieteelliset monografiat ja konferenssijulkaisut. 
Primaarikirjallisuus sisältää uutta tietoa tai uudenlaista ajattelua. Sekundaarijulkaisuja 
ovat esimerkiksi katsausjulkaisut, oppikirjoiksi kirjoitetut teokset, käsikirjat ja tie-
tosanakirjat sekä bibliografiat. Tertiaarikirjallisuudessa on katsauksia sekundaarikirjalli-
suuteen. 

Opettajien nimeämiä teoksia käytetään yliopisto-opiskelussa kurssikirjoina. Sekä opet-
tajat että opiskelijat valitsevat kirjallisuutta harjoitustöiden ratkaisemisen ja esseiden 
kirjoittamisen pohjaksi. Itsenäistä mutta ohjauksella tuettua kirjallisuuden valintaa, 
arviointia ja käyttöä vaaditaan opiskelijalta tutkielmia ja tutkielman tekoon valmistavia 
töitä tehtäessä. Itsenäisyyden vaatimus kasvaa siirryttäessä jatko-opintovaiheeseen ja 
väitöskirjan tekoon. 

Tieteellisen kirjallisuuden arviointia tapahtuu, kun valitaan ja hyödynnetään kirjalli-
suutta. Arvioinnin luonne riippuu tarkoituksesta, johon kirjallisuutta aiotaan käyttää. Jos 
kyseessä on esimerkiksi tutkimusaiheen taustoitus ja rajaaminen, tarkastelu on toisenlais-
ta kuin valmistauduttaessa ratkaisemaan tarkasti määriteltyä tutkimusongelmaa. 

Eri tieteenaloilla tutkimuksen teon ja raportoinnin luonne vaihtelee. Luonnontieteissä, 
yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä on omat traditionsa. Ne heijastuvat kritee-
reihin, joita julkaisujen arvioinnissa käytetään. 
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Internetissä tarjolla olevien verkkojulkaisujen vaihteleva taso on synnyttänyt keskuste-
lua ja suosituksia niiden arvioinnin pohjaksi. Paperimuotoisen tieteellisen kirjallisuuden 
arviointi on ollut vähän esillä. Arvioinnin käytännöistä ei ole kovin paljon puhuttu eikä 
kirjoitettu, eikä niitä ole runsaasti tutkittu informaatiotutkimuksen, kasvatustieteen eikä 
tieteentutkimuksen piirissä. 

Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin ohjauksen tutkimus voi tuoda esille yliopisto-
opetuksen parannettavia puutteita ja seuraamisen arvoisia malleja. Arvioinnissa käytettä-
vät kriteerit on syytä selvittää ja asettaa keskustelun kohteeksi, jotta arviointi ja tieteelli-
sen kirjallisuuden hyödyntäminen kehittyisi. Näistä syistä tähän tutkimukseen on ryh-
dytty. Tutkimuksen tulokset voivat olla hyödyllisiä paitsi yliopisto-opetusta antaville 
myös tieteellisissä kirjastoissa työskenteleville, erityisesti käyttäjäkoulutusta hoitaville. 

1.1  Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin 
ohjeita tuodaan esille yliopistollisessa opetuksessa ja eroavatko ohjeet ja niiden välittämi-
sen tavat toisistaan eri tieteenaloilla. Huomion kohteena ovat siis opettajien näkemykset 
ja toiminta. Tarkasteltavana on neljä tieteenalaa: fysiikka, lääketiede, sosiaalipolitiikka ja 
sosiaalityö sekä kirjallisuudentutkimus. 

Tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Missä yhteyksissä tieteellisen kirjallisuuden arviointia opetetaan ja ohjataan suomalai-
sessa yliopistossa perustutkintokoulutuksessa? 

2. Millä tavoin arvioinnin opetusta ja ohjausta annetaan? 
3. Millaisia kirjallisuuden arvioinnin kriteerejä kehotetaan käyttämään? 

Koska tieteenalojen luonteenpiirteet voivat kuvastua arvioinnin opetuksessa ja selittää 
ilmeneviä eroja, pyritään hakemaan vastausta myös kysymyksiin: 

4. Mitkä ovat tutkittavien tieteenalojen keskeiset kognitiiviset ja sosiaaliset piirteet? 
5. Selittävätkö nämä piirteet arvioinnin opetuksen ja ohjauksen luonnetta ja mahdollisia 

alakohtaisia eroja? 

Tieteellisen kirjoittamisen retorisia keinoja ja niiden analyysia ei tässä tutkimuksessa 
varsinaisesti tarkastella. Retoriikka on kuitenkin humanistisessa ja yhteiskuntatieteelli-
sessä argumentoinnissa niin keskeistä, ettei sitä voida täysin sivuuttaa. 

1.2  Tutkimuksen kehys ja empiirinen aineisto 

Tutkimuksen kehys on monitieteinen. Kehykseen on yhdistetty teoreettisia aineksia infor-
maatiotutkimuksesta, tieteen tutkimuksesta ja yliopistopedagogiikasta. 
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1.2.1  Informaatiotutkimus 

Nicholas Belkinin (1978, 58) mukaan eräs informaatiotutkimuksen viidestä ydinalueesta 
on informaation ja sen käyttäjän suhde. Tähän ydinalueeseen kuuluu myös tutkimus, joka 
kohdistuu informaatiolukutaidon (informaatiotaitojen) opetukseen ja sen tavoitteisiin. 
Informaatiolukutaidon opetukseen sisältyy informaatioaineistojen arviointi. Tätä koske-
vaa tutkimusta ja arvioinnin kriteerejä tarkastellaan. 

Kehyksen rakentamisen kannalta on hyödyllinen myös tiedonhakututkimus, erityisesti 
relevanssin tutkimus. Se on painottunut hakuavaimien ja hakutulosten vastaavuuden 
tutkimukseen, mutta siinä on otettu esille myös haun yhteydessä suoritettu julkaisujen 
arviointi ja arvioinnin kriteerit (käyttäjärelevanssi, user relevance). Käyttäjärelevanssin 
tutkimus kertoo, mitä kriteerejä kirjallisuuden hakijat käyttävät kirjallisuutta valitessaan, 
tarkastelee siis asiaa kuvailevasti. Tässä tutkimuksessa taas pyritään selvittämään, millai-
sia kriteerejä kokeneiden asiantuntijoiden mielestä pitäisi käyttää kirjallisuutta valittaessa 
ja hyödynnettäessä. Kyse on normatiivisesta näkökulmasta, joka kyllä pohjautuu yli-
opisto-opettajien omaan käyttäytymiseen heidän valitessaan ja arvioidessaan kirjalli-
suutta. 

Informaatiotutkimuksen, tieteentutkimuksen ja monien muiden tieteenalojen edustajat 
ovat tarkastelleet tieteellisten aikakauslehtien artikkelien ennakkotarkastusta, jossa saman 
tieteenalan edustajien tekemä vertaisarviointi on keskeistä. Objektiivisia mittareita julkai-
sujen merkitykselle ja laadulle on etsitty bibliometrian piirissä. Kirjallisuuden evaluointi 
on ollut tietenkin esillä myös kirjastojen kokoelmatyötä koskevassa kirjallisuudessa. 

1.2.2  Tieteentutkimus 

Tutkimukseni liittyy myös tieteentutkimukseen ja on tieteentutkimusta. On havaittu, että 
jokainen tieteenala muodostaa oman kognitiivis-epistemologisen ja sosiaalis-kulttuurisen 
kokonaisuutensa, niin kutsutun akateemisen heimon. Heimojen välillä on eroja tieteelli-
sen viestinnän muodoissa ja kirjallisuuden merkityksessä viestinnässä. Eroja on myös 
tutkimustulosten ja julkaisujen arviointitavoissa. Pohjaan yritykseni ymmärtää tutkittavia 
tieteenaloja ja niiden välisiä eroavuuksia lähinnä Tony Becherin tieteensosiologisiin tutki-
muksiin. Hänen ajatuksiaan ovat soveltaneet myös eräät suomalaiset tutkijat (esimerkiksi 
Jouni Kekäle, Markku Lehikoinen ja Oili-Helena Ylijoki). 

Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnissa on kysymys laadun arvioinnista. Laajasta laa-
dun arvioinnin kirjallisuudesta tieteen laadun tutkimus osoittautui tämän tutkimuksen 
näkökulmasta hyödyllisimmäksi. Tieteellisen kirjallisuuden laadun arvioinnista on kirjoi-
tettu melko vähän. 

Juha Koivisto (1998, 10–14) erottaa kaksi linjaa suhtautumisessa tutkimuksen laadun 
evaluoinnin mahdollisuuksiin. Ensimmäisen näkemyksen edustajat olettavat, että tutki-
musta voidaan ainakin periaatteessa arvioida objektiivisesti eliminoimalla häiritsevien 
sosiaalisten tekijöiden vaikutus. Lähtökohta on traditionaalisen tiedekäsityksen mukainen 
ja lähellä mertonilaista tieteensosiologista paradigmaa. Toisen lähtökohdan mukaan 
arvioinnin sisältö on aina viime kädessä sosiaalisen kontekstin määräämää ja ohjaamaa. 
Tässä tutkimuksessa kysymys arvioinnin objektiivisuudesta ei ole huomion kohteena. 
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1.2.3  Yliopistopedagogiikka 

Taustoituksessa tarkastellaan suppeasti myös vallitsevia pedagogisia suuntauksia, sillä 
kirjallisuuden käyttöön yliopisto-opiskelussa vaikuttavat paitsi tieteenalojen erityispiirteet 
myös opetusajattelu. Jos opetuksen tehtävänä pidetään tiedon siirtämistä, kirjallisuus on 
erilaisessa roolissa kuin silloin, kun oppiminen nähdään tiedon konstruointina ja tiedon-
aloja integroivana ongelmanratkaisuna tai kun oppimisen avulla pyritään muuttamaan 
vallitsevia oletuksia ja uskomuksia kriittisen tiedonhankinnan ja kommunikaation kautta. 
(Poikela & Poikela 1999.) 

1.2.4  Kehyksen teoreettinen luonne 

Teoria palvelee empiiristä tutkimusta auttamalla valitsemaan tutkimuskysymykset ja 
ehdottamalla, mihin tutkimuskohteessa kannattaa kiinnittää huomiota. Teoria auttaa myös 
selittämään havaintoja. Jos teorian perusteella on muovattavissa hypoteeseja, niitä voi-
daan testata. (Vakkari 2001.) Tässä tutkimuksessa ei ollut käytettävissä arviointia koske-
vaa teoriaa, joka olisi ohjannut tutkimusta ja jonka toimivuutta olisi voinut kokeilla. 

Birger Hjörland (2000, 517–521) on huomauttanut, että informaatiotutkimuksessa ei 
ole montakaan varsinaista teoriaa. Mikään Hjörlandin mainitsemista teorioista ei ollut 
sovellettavissa tähän tutkimukseen. 

Vahva teoreettinen väline on tutkimukseni kannalta Tony Becherin muotoilema malli 
tieteenalan kognitiivisen (episteemisen) sisällön vaikutuksesta kaikkeen tieteenalalla 
tapahtuvaan toimintaan. Becherin malliin nojaten pyritään kehittelemään kehikkoa, jonka 
avulla voidaan aiempaa paremmin ymmärtää ja selittää tieteellisen kirjallisuuden arvioin-
nin ilmiöitä. Becherin malli ohjasi empiirisen tutkimuksen suunnittelua ja kohdistamista. 

1.2.5  Empiirinen aineisto 

Tutkimuksen empiirinen osa koostuu haastattelututkimuksesta ja dokumenttiaineistosta 
sekä niiden analyysista. Haastatteluaineisto on laajempi ja edustaa laadullista tutkimus-
otetta. Sen käyttöä voidaan perustella sillä, että aihepiiriä koskevia aikaisempia tutkimuk-
sia ei löytynyt. 

Haastattelututkimus kohdistui neljällä tieteenalalla (fysiikka, lääketiede, sosiaalipoli-
tiikka ja sosiaalityö sekä kirjallisuudentutkimus) annettuun kirjallisuuden arvioinnin 
opetukseen ja ohjaukseen Helsingin yliopistossa (fysiikka) ja Tampereen yliopistossa 
(muut kolme alaa). Alojen valinta perustui Anthony Biglanin (1973) ja David Kolbin 
(1990) kehittelemään jaotteluun. He sijoittivat tieteenaloja asteikoille, joita kuvaavat 
ääripäinä toisaalta kova/abstrakti – pehmeä/konkreettinen, toisaalta soveltava/aktiivinen – 
puhdas/reflektiivinen. Empiirisen tutkimuksen toteutusta ja aineiston analyysia on selos-
tettu luvussa 7. 

Dokumenttianalyysi on sisällönanalyyttinen katsaus suomalaisten tutkielmaoppaiden 
antamaan opastukseen kirjallisuuden haussa, valinnassa ja arvioinnissa. Tulokset tarjoa-
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vat vertailuaineistoa haastattelututkimuksessa muodostuneeseen kuvaan tieteellisen 
kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin opetuksesta. 

1.3  Väitöskirjan rakenne 

Väitöskirjan rakenne on perinteinen. Teoreettinen taustoitus ja empiirisen tutkimuksen 
tulosten kuvaus esitellään toisistaan erillään. 

Luvussa 2 paneudutaan akateemisiin heimoihin eli tieteen pääalojen keskeisiin kogni-
tiivisiin (episteemisiin) ja sosiaalisiin piirteisiin. 

Luvussa 3 tarkastellaan keskustelua tieteen ja tieteellisen kirjallisuuden laadusta sekä 
laadun varmistamisesta ja arvioinnista. Luvussa on lisäksi verkkoaineiston laadun var-
mistamisen ja käyttämisen ohjeistojen kuvaus. 

Luvussa 4 kartoitetaan tieteellisen kirjallisuuden roolia yliopisto-opiskelussa ja didak-
tisten valintojen vaikutusta kirjallisuuden osuuteen. 

Luvun 5 sisältönä on informaatiolukutaitoon ja sen opetukseen liittyvien käsitteiden ja 
käytäntöjen kuvaus. 

Luvun 6 alussa käydään läpi tutkimuksia tutkijoiden ja opiskelijoiden tavoista hakea 
kirjallisuutta. Sitten esitellään käyttäjärelevanssitutkimuksia, joista ilmenevät tutkijoiden 
ja opiskelijoiden kirjallisuuden valinnan kriteerit. Oma alalukunsa on tutkimuksilla 
kirjallisuuden arvioinnin ohjauksesta. Tämän jälkeen kuvataan yliopisto-opettajien anta-
maa informaatiotaitojen opetusta. Luvun päättää selostus Oulun yliopistossa tehdystä 
tutkimuksesta, joka käsitteli yliopiston opettajien panosta kirjallisuuden haun ja käytön 
ohjauksessa. Tutkimus on ilmestynyt sarjassa Finnish Information Studies (numero 9, 
Kautto 1998). Lukujen 2–6 suppea yhteenveto on luvun 6 lopussa. 

Luvussa 7 kuvataan empiirisen tutkimuksen toteutusta. Siinä pohditaan myös tulosten 
yleistettävyyteen, validiteettiin ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Luvussa 8 tarkastellaan arviointitutkimuksen kohteena olevien alojen keskeisiä tiedol-
lisia ja sosiaalisia piirteitä sekä kunkin alan tieteellistä kommunikaatiota ja julkaisujen 
laadun kriteerejä. Kuvaus pohjautuu Helsingin ja Tampereen yliopistoissa tehtyyn haas-
tattelututkimukseen ja kirjallisiin lähteisiin. 

Luvussa 9 selostetaan kirjallisuuden arvioinnin opetuksesta ja ohjauksesta sekä suosi-
telluista arvioinnin kriteereistä saatuja tietoja, jotka kerättiin haastattelututkimuksella 
aiemmin mainituilta tieteenaloilta. 

Luvussa 10 analysoidaan tutkielmanteon oppaiden antamia ohjeita kirjallisuuden va-
linnasta, käytöstä ja arvioinnista. Se on tarkistettu versio katsausartikkelista, joka ilmestyi 
vuonna 2003 Informaatiotutkimus-lehdessä (Kautto 2003). 

Päätäntölukuun 11 on koottu tutkimuksen keskeiset tulokset. Luvussa pohditaan tutki-
muksen ansioita ja puutteita sekä esitetään jatkotutkimuksen kohteita. 

1.4  Keskeiset käsitteet 

Pääosa käsitteistä on vakiintuneita tai ne tulevat määritellyiksi käyttöyhteydessään. Joita-
kin termien merkitysvalintoja on kuitenkin syytä esittää jo johdannossa. Tässä ja myö-
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hemmin esiintyvät termien vieraskieliset vastineet ovat englanninkielisiä, jos ei toisin 
ilmoiteta. Valinnan ja arvioinnin käsitteiden jälkeen määritellään informaatioon, tietoon ja 
tieteeseen liittyviä käsitteitä, sitten tiedonhankinnan ja lopuksi tieteellisen viestinnän ter-
mejä. 

Valinta. Tieteellisen kirjallisuuden valinta ja arviointi ovat toisiinsa kiinteästi liittyviä 
käsitteitä. Tieteellisen kirjallisuuden valinnassa poimitaan kirjallisuushaussa tai opettajan 
tai muun opastajan antamien neuvojen perusteella löydetyistä viitteistä sopivimmat ja 
laadukkaimmat dokumentit lähempään tarkasteluun arvioitaviksi, luettaviksi ja käytettä-
viksi. Kirjallisuuden valinta on monivaiheinen prosessi. 

Arviointi. Tieteellisen kirjallisuuden arviointi merkitsee sen pohtimista ja siitä päättä-
mistä, täyttääkö tarkasteltavana oleva tieteellinen julkaisu käyttötarkoituksen asettamat 
vaatimukset ja onko kirjallisuus tarpeeseen sopivaa. Arviointia tapahtuu kirjallisuuden 
valinnan eri vaiheissa. Tieteellisen kirjallisuuden arviointikriteerit ovat siten myös valin-
nan kriteerejä. Arviointi-termiä käytetään tässä tutkimuksessa toisinaan merkitsemään 
sekä valintaa että arviointia. Valinta sisältää aina arvioinnin. 

Opetus- ja ohjaus-käsitteitä käytetään tässä tutkimuksessa jokseenkin synonyymisesti, 
kun puhutaan arvioinnin opetuksesta tai arvioinnin ohjauksesta. 

Informaation määrittelyssä lähdetään liikkeelle Ilkka Niiniluodon teoksessa Informaa-
tio, tieto ja yhteiskunta (1996, 18–48) olevista määrittelyistä. Informaation lajeista on 
tässä tutkimuksessa kyseessä semanttinen informaatio ja pragmaattinen informaatio, jos-
kin joillakin tieteenaloilla voi olla kohteena myös eettinen, emotionaalinen ja esteettinen 
informaatio. Informaatiotutkimuksessa informaatio tarkoittaa lähinnä dokumenttien sisäl-
töä (Vakkari 1999, 19). 

Myös tiedon määrittelyssä nojataan Niiniluodon teokseen Informaatio, tieto ja yhteis-
kunta (1996, 48–65; ks. myös Poikela 2003, 83–93). Tieteellisessä kirjallisuudessa esi-
tetty tieto edustaa kirjoittajien propositionaalista tietoa, maailmaa koskevia todeksi uskot-
tuja väitelauseita. Tietämykseen kuuluvat alan tosiasiat, alan harjoittajien yleisesti hyväk-
symät tiedot. Lisäksi tietämykseen sisältyy heuristinen tieto, kokemuksen ja hyvän ar-
vostelukyvyn tuottama alan tieto. Perinteisesti termejä informaatio ja tieto käytetään 
Suomessa ja tässä tutkimuksessakin synonyymeina (Vakkari 1999, 18–19). 

Tiede. Tieteeksi kutsutaan Niiniluodon (1999, 13) määritelmän mukaisesti toisaalta 
luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien tietojen systemaattista kokonaisuutta (tieteelli-
sen tutkimuksen tulokset) ja toisaalta tällaisten tietojen tarkoituksellista ja järjestelmäl-
listä tavoittelua (tieteellinen tutkimusprosessi). Luonnontieteisiin luetaan tässä tutkimuk-
sessa myös soveltavat luonnontieteet kuten lääketiede ja teknilliset tieteet. Ihmistieteisiin 
katsotaan kuuluviksi humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet. 

Perustutkimuksella tarkoitetaan omaperäistä tieteellisen tiedon etsintää ilman ensisi-
jaista pyrkimystä käytännöllisiin tavoitteisiin (Niiniluoto 1999, 13). Soveltavaksi tutki-
mukseksi (tavoitetutkimukseksi) kutsutaan tiettyyn käytännön tavoitteeseen tai sovellu-
tukseen tähtäävää ja perustutkimuksen tuloksille rakentuvaa omaperäistä tiedon etsintää 
(Niiniluoto 1999, 13). 

Tieteenala, oppiala (joskus myös oppiaine) on itsenäinen tieteen erikoisala, joka erot-
tuu muista tutkimuskohteensa tai tutkimusmenetelmiensä perusteella. Näiden lisäksi kun-
kin tieteenalan käsitteistöllä, perinteillä, arvoilla ja uskomuksilla, tutkijain yhteisön luon-
teella ja viestinnällä on toisista aloista poikkeavia piirteitä. (Becher 1989, 20.) Tieteenalaa 
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käytetään suppeassa merkityksessä (esimerkiksi fysiikka, kirjallisuudentutkimus). Jos on 
kyse useammasta oppialasta (esimerkiksi fysikaaliset tieteet), se pyritään osoittamaan. 

Paradigma merkitsee tieteenalan suuntausta. Paradigma on yhteistä tutkijoille, jotka 
kuuluvat samaan koulukuntaan. Paradigmaa voidaan kutsua yhteiseksi sitoutumiseksi 
tiettyihin uskomuksiin. Paradigma normittaa tieteenalalla harjoitettua tieteellistä toimin-
taa. (Kuhn 1994, 186–201.) Yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä käsitettä para-
digma käytetään väljemmässä merkityksessä kuin luonnontieteissä, se saatetaan identifi-
oida esimerkiksi tutkimuksen kohteeksi, näkökulmaksi tai filosofiseksi suuntaukseksi 
(Lehti 2001). 

Sosiaalitieteet. Tässä tutkimuksessa kutsutaan toisinaan lyhyyden vuoksi sosiaalitie-
teiksi sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä (ja sosiaalipedagogiikkaa). Yleisesti sosiaalitie-
teisiin luetaan myös sosiologia ja sosiaalipsykologia, mutta tässä ne on rajattu ulkopuolel-
le.  

Tiedonhankinta (information seeking) esiintyy informaatiotutkimuksen piirissä käyte-
tyssä merkityksessä, siis informaation hankkimisena dokumenteista tai asiantuntijoilta. 
Tässä yhteydessä ei ole kyse laajemmasta merkityksestä, joka sisältää esimerkiksi ha-
vainnoinnin ja kokeiden tekemisen. Tiedonhankinta voidaan määritellä osaksi ketjua, 
jossa tiedontarpeiksi kutsutut ilmiöt virittävät tiedonhankinnan prosessin. Tiedonhankin-
taan kuuluu tiedonlähteiden ja kanavien valinta sekä löydettyjen lähteiden relevanssin 
arviointi. Tiedonhankintaa seuraa hankitun tiedon hyödyntäminen. (Savolainen 1999.) 

Tiedonhaku (information retrieval) tarkoittaa informaatiotutkimuksessa kirjallisuus-
viitteiden hakua tietokannoista, painetuista bibliografioista tai julkaisujen lähde-
luetteloista sekä dokumenttien etsimistä kirjaston kokoelmista tai tietoverkosta. Kuten 
Hjörland (2000, 516) huomauttaa, tällaisesta pitäisi käyttää termiä document retrieval 
eikä information retrieval. Tietenkin edellä mainituista lähteistä etsitään myös yksittäisiä 
faktoja, mutta tällaista toimintaa ei tarkastella. 

Informaatiolukutaito (information literacy) voidaan määritellä kyvyksi tunnistaa, mil-
loin tietoa tarvitaan, ja taitoa paikantaa, arvioida ja käyttää tietoa (Bawden 2001, 230–
232). Enemmän ja vähemmän rinnakkaisina informaatiolukutaidolle on kirjallisuudessa 
ajan mittaan käytetty muun muassa termejä informaatiotaidot (information skills) ja 
tiedonhankintataidot (information seeking skills). Tällaista käytäntöä harjoitetaan tässä-
kin tutkimuksessa. 

Tieteellinen lukutaito (scientific literacy) merkitsee kyvykkyyttä lukea ja ymmärtää 
(luonnon)tieteellistä tekstiä. 

Tietoverkoksi kutsutaan Internetiä ja sen alaosia (Barabasi 2002, 148). Toisinaan puhu-
taan lyhemmin pelkästään verkosta. Verkkoaineisto tarkoittaa Internetiin tallennettuja 
dokumentteja. Vain osaa verkkoaineistosta voidaan pitää tieteellisenä kirjallisuutena. 

Tieteellinen viestintä tarkoittaa tutkimusviestintää. Se sisältää niin sanottujen kovien 
tieteiden viestinnän (scientific communication) ja yleisemmän minkä tahansa alan tutki-
musviestinnän (scholarly communication). (Kärki & Kortelainen 1996, 7.) 

Formaalilla viestinnällä tarkoitetaan virallista, pääosin julkaisujen avulla tapahtuvaa 
informaation välitystä, jonka funktio on lähinnä tuloksista raportointi sekä tunnustuksen 
tavoittelu. Informaali viestintä on epävirallista keskinäisviestintää, jossa korostuu viestin-
nän vuorovaikutusluonne. (Kärki & Kortelainen 1996, 7.) 

Monografia. Monografia on tutkimukseen perustuva kirja, jossa käsitellään vain yhtä 
aihetta (Alasuutari 2001, 151; Eco 1990, 28). 
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Vertaisarviointi (peer review) tarkoittaa asiantuntijain suorittamaa aikakauslehtiartik-
keleiden käsikirjoitusten tarkastusta. Vertaisarviointia käyttävää aikakauslehteä kutsutaan 
referee-lehdeksi (refereed journal). 

Viittauskerroin (impact factor) ilmaisee lehden artikkelia kohden keskimäärin saamien 
viittausten määrän. Viittauskertoimesta on Suomessa lääketieteen puolella käytetty myös 
nimityksiä impakti, impaktipiste ja impaktiluku. (Kärki & Kortelainen 1996, 25.) 



2 Akateemiset heimot 

Tieteelliseen tietoon ja sen tuottamiseen pätee, mitä Doyle McCarthy (1996) sanoo tie-
dosta yleensä. Hän toteaa, että se mitä jokin yhteisö pitää tietona, on heijastusta yhteisön 
sosiaalisesta kanssakäymisestä, viestinnästä ja organisaatiosta. Tietona pidetty on yhtei-
sön historian kuluessa syntynyt ja muuttuu jatkuvasti. Tieto on ymmärrettävä kulttuuri-
sena ilmiönä. Kulttuuri puolestaan on hyvin monimuotoinen fenomeeni. Se ilmenee käy-
tänteinä, jotka heijastuvat sekä yhteisön toiminnassa että ajattelussa. (McCarthy 1996, 
22–26.) 

Jokainen tieteenala muodostaa oman kognitiivis-epistemologisen ja sosiaalis-kulttuuri-
sen kokonaisuutensa. Kognitiivisesti alat eroavat toisistaan sen suhteen, millainen käsitys 
todellisuudesta niissä vallitsee, millaisia totuuskriteerejä käytetään ja mikä on alan 
paradigmaattisuuden aste. Tieteenalojen sosiaalista muotoa puolestaan määrittävät niiden 
normatiivinen ilmasto, arvot, vuorovaikutusmuodot, opetusohjelman rakenne ja pedago-
giset koodit. (Ylijoki 1998, 65–66.) 

Toisaalta tieteenalojen eroja tarkastelleet huomauttavat, että tieteessä esiintyy myös 
yhteisiä arvoja, normeja ja toimintatapoja. Eräs yleinen normi on Oiva Ketosen (1981, 
14–15) esittämä: ”Jokaiselle väittämälle, joka esitetään totuuden vaatimuksin, on annet-
tava perustelu, joka on julkinen.” Kun tieteellinen teoria hyväksytään, syynä pitäisi olla 
se, että teorian perustelut pakottavat hyväksymiseen. 

Yleisinä ihanteina pidetään ilmeisesti myös Robert Mertonin vuonna 1968 muotoile-
maa neljää tieteellisen toiminnan imperatiivia. Ne ovat universalismi (väitteen tieteellinen 
arvo ja hyväksyminen riippuu yleispätevistä kriteereistä), ”kommunismi” (tieteellinen 
tieto on yhteistyön tulosta ja yhteistä omaisuutta ja se on saatettava avoimesti toisten tie-
toon), puolueettomuus ja järjestelmällinen epäily. (Merton 1968; Ylijoki 1998, 35–39.) 

Vaikka jokainen tieteenala on jossain määrin omaperäinen, voidaan tehdä tieteenalojen 
ryhmityksiä. Kuuluisa on C. P. Snow'n Rede-luennossa vuonna 1959 esittämä havainto 
brittiläisen sivistyneistön jakautumisesta kahteen vastakkaiseen ja erilliseen kulttuuriin, 
joitten välillä ei ole keskusteluyhteyttä. Oman kulttuurisen joukkueensa muodostavat 
luonnontieteilijät, toisen kirjallisuutta harrastavat. Myöhemmin Snow erotti yhteiskunta-
tieteilijät kolmanneksi ryhmäksi. (Snow 1998; Collini 1998.)  

Anthony Biglan ja David Kolb ovat hahmotelleet tieteenalojen luokituksia. Kumpikin 
pohjasi näkemyksensä kyselytutkimuksiin. Biglanin (1973) tutkimuksessa 168 University 
of Illinoisin opettajaa ja 54 pienempien korkeakoulujen opettajaa arvioi 36 tieteenalan 
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eroja ja yhtäläisyyksiä. Luonnehdintojen sisältö oli sijoitettavissa ulottuvuuksille kova–
pehmeä, puhdas–sovellettu ja elollista luontoa koskeva – elotonta luontoa koskeva 
tieteenala. Viimeksi mainittu ulottuvuus ei myöhemmin ole ollut kiinnostuksen kohteena 
(Ylijoki 1998, 56).  

Kasvatustieteilijänä tunnettu Kolb (1990, 1. painos 1981) selvitti ensin satojen eri alo-
ja edustavien liikkeenjohdon opiskelijoiden ja työelämässä olevien henkilöiden piirteitä 
oppimistyylitestillä. Tarkastellut ulottuvuudet olivat abstrakti–konkreettinen ja ak-
tiivinen–reflektiivinen. Tulokset heijastivat vastaajien pohjakoulutusta. Sitten hän analy-
soi erittäin laajaa opettajille ja opiskelijoille suunnattua kyselyä, jossa vastaajia oli kym-
meniä tuhansia. Opiskelijoiden vastauksista eriteltiin matematiikan ja humanististen 
pohjaopintojen tärkeys yliopistoaineen opiskelun kannalta. Ulottuvuudeksi määriteltiin 
abstrakti (matematiikka tärkeää) versus konkreetti (humanistiset opinnot tärkeitä). Opet-
tajilta taas tiedusteltiin, missä määrin he olivat toimineet konsultteina. Alat, joissa konsul-
tointia oli paljon, luonnehdittiin aktiivisiksi, ei-konsultoivat alat reflektiivisiksi. 

Kolb (1990, 239–243, ks. myös Ylijoki 1998, 58) yhdisti omat ja Biglanin tulokset tie-
teenaloja ryhmittäväksi nelikentäksi: 

 
Kova/abstrakti 

 

 
 

Puhdas/ 

Luonnontieteet ja 
matematiikka 

Luonnontieteelliset 
professiot 

 
 
Soveltava/ 

reflektiivinen Humanistiset ja 
yhteiskuntatieteet 

Sosiaaliset 
professiot 
 

aktiivinen 

 
Pehmeä/konkreettinen 

 

Kuvio 1. Tiederyppäät Biglanin ja Kolbin mukaan 

Kolbin nelikentän pääalojen erot ilmenevät siinä, miten tietoa esitetään, miten tutkimusta 
tehdään ja mitkä ovat arvioinnin kriteerit (esimerkiksi käytännöllinen vs. tilastollinen 
merkitsevyys). Kolb (1990) tähdensi kuitenkin, että eräät ammatit, kuten lääketiede ja 
arkkitehtuuri, perustuvat moneen tieteeseen. 

2.1  Akateemiset heimot ja niiden reviirit 

Biglaniin ja Kolbiin tukeutuen Becher tarkasteli tieteenalojen kognitiivisia (episteemisiä) 
ja sosiaalisia piirteitä teoksessaan Academic tribes and territories (1989, uudistettu laitos 
2001 yhdessä Paul Trowlerin kanssa). Myös Becher pohjasi väitteensä suureen haastatte-
lumateriaaliin (221 haastateltua 18:sta yhdysvaltalaisesta ja brittiläisestä yliopistosta) ja 
kirjallisuuden laajaan läpikäyntiin. Haastatellut edustivat 12 tieteenalaa. (Becher 1989, 
xiii, 2–3.) 
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Becherin keskeisin teesi on se, että kunkin alan intellektuaalinen tehtävä vaikuttaa sii-
hen, miten alan edustajien työskentely muovautuu. Becher ei kuitenkaan väitä, että suhde 
olisi suoraviivainen. Hän myöntää, että toisinaan alan ulkopuoliset, jopa akateemisen 
maailman ulkopuolella olevat tekijät ja perinteet vaikuttavat tutkijoiden ja tutkimusyhtei-
söjen käytökseen. Hän ei kiellä maantieteellisten ja historiallisten eroavuuksien esiinty-
mistä. Mutta Becher katsoo olevan osoitettavissa, että joka tapauksessa eri alojen tutki-
muskohteet vaikuttavat merkittävästi aloilla työskentelevien tutkijoiden toimintaan. 
(Becher 1989, 1, 20–24.) 

Becher kutsuu tieteenaloja akateemisiksi heimoiksi ja niiden puolustamia reviirejä alu-
eiksi. Kovia ja puhtaita tieteitä luonnehditaan aloiksi, joissa tieto on kumulatiivista; tutki-
jat seisovat edeltäjien harteilla. Tieteen eturintama on tunnistettavissa. Kovien tieteiden 
voidaan sanoa kasvavan kuin kristalli. Vastakohtana tälle pehmeillä aloilla palataan 
samoihin kysymyksiin yhä uudestaan. (Becher 1989, 13; Becher & Trowler 2001, 36.) 

Kovissa puhtaissa tieteissä tiedon uutuuden kriteerit ovat selviä. Suuria saavutuksia 
voidaan nimittää löydöiksi tai keksinnöiksi. Tutkijat pystyvät varsin hyvin näkemään, 
mihin kysymyksiin olisi seuraavaksi vastattava. Pehmeillä aloilla kriteerit ovat monenlai-
sia ja vaihtelevia, ja uutuuksissa on kyse lähinnä olemassa olevan tiedon uusista tulkin-
noista, tuttujen kohteiden ymmärtämisen lisäämisestä. Teorioista kiistellään, yksimieli-
syyttä ei ole. Uusien tutkimusaiheiden valinta on jossain määrin mielivaltaista. (Becher 
1989, 8,13–14.) 

Edelleen voidaan todeta, että kovissa puhtaissa tieteissä laajasisältöiset käsitteet (com-
plex ideas) pyritään jakamaan yksinkertaisemmiksi komponenteiksi. Sen sijaan huma-
nistisissa tieteissä ja jossain määrin myös yhteiskuntatieteissä tällainen reduktio ja pilkko-
minen torjutaan. 

Vastakohtakohtaisuutta ilmenee myös siinä, että luonnontieteet etsivät yleispäteviä la-
keja mutta humanistiset ja yhteiskuntatieteet tarkastelevat yksilöllisiä piirteitä. Koville 
puhtaille tieteille on ominaista pelkistäminen ja kvantitatiivinen tarkastelu. Luonnontie-
teissä selitykset ovat vahvoja, koska ne perustuvat huolellisesti kontrolloitujen muuttujien 
suhteiden tarkkaan seuraamiseen. Pehmeissä tieteissä muuttujia on lukuisia. Luonnontie-
teissä voidaan selvittää kausaaliyhteyksiä, kun taas ihmistieteissä on arvioinnilla, inten-
tionaalisuuden huomioon ottamisella ja vakuuttamisella merkittävä osa. (Becher 1989, 
14–15; Becher & Trowler 2001, 36.) Luonnontieteiden katsotaan olevan perusluon-
teeltaan arvovapaita, kun taas ihmistieteissä arvosidonnaisuus on ilmeistä (Becher 1989, 
14–15). 

Becher toteaa, että kovien sovellettujen ja pehmeiden sovellettujen tieteiden eroista ei 
ole vastaavia vertailuja kuin puhtaiden tieteiden välillä. Tähän on yhtenä syynä se, että 
käytännön tietoa on vaikeampi analysoida kuin teoreettista. (Becher 1989, 15.) 

Joka tapauksessa voidaan sanoa, että kovat sovelletut tieteet käyttävät heuristisia, yri-
tykseen ja erehdykseen perustuvia lähestymistapoja. Sovellutuksia koskeva tieto ei ole 
välttämättä kumulatiivista, vaikka pohjautuukin kumulatiiviseen tietoon. Tieto ei ole 
myöskään kokonaan kvantitatiivista. Siihen sisältyy myös kvalitatiivisia, arvioon perustu-
via elementtejä kuten teollisessa muotoilussa tai lääketieteellisessä diagnoosissa. Tutki-
muksen tulokset ovat ensi sijassa tuotteita tai tekniikoita, joita arvioidaan niiden toimi-
vuuden perusteella. (Becher 1989, 15.) 

Pehmeät soveltavat tieteet käyttävät pehmeiden teoreettisten tieteiden tuottamaa ym-
märrystä parantaakseen yksilön ja yhteisöjen elämää. Niiden aloilla ei voida puhua 
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samanlaisesta kouriintuntuvasta edistymisestä kuin kovilla soveltavilla aloilla. Useimmil-
la pehmeillä soveltavilla aloilla kuten kasvatustieteessä ja sosiaalipolitiikassa tieteen 
tulokset ovat menettelytapoja, joita arvioidaan käytännön näkökohdista. Tapaustutkimuk-
set ovat yleisiä. (Becher 1989, 15–16; Becher & Trowler 2001, 36.) 

Kun akateemisia heimoja tarkastellaan sosiaalis-kulttuurisina yhteisöinä, Becher 
(1989, 77–103, 154–158) sijoittaa niitä ulottuvuuksiin konvergentti–divergentti (keski-
tetty–hajautunut) ja urbaani–ruraali (kaupunkimainen–maalaismainen). 

Konvergenttien akateemisten heimojen elämä on sidonnaista, yhteisten sääntöjen ja 
toimintatapojen kiinteästi muovaamaa, kun taas divergenttien heimojen elämä on sisäi-
sesti hajaantunutta ja niiden jäsenet ovat vain löyhästi sidoksissa toisiinsa. Konvergentit 
heimot rajaavat reviirinsä tarkasti ja kontrolloivat tiukasti ulkopuolisten pääsyä alueel-
leen. Divergenttien heimojen rajat ovat epämääräisempiä, ja rajanylitykset ovat sallittuja. 
Konvergentteihin heimoihin kuuluu Becherin mukaan sekä kovia tieteitä (esimerkiksi 
fysiikka ja matematiikka) että pehmeitä aloja (esimerkiksi historiantutkimus). Divergent-
teihin heimoihin Becher lukee muun muassa pehmeät alat sosiologian ja kielitieteet mutta 
myös kovan soveltavan alan konetekniikan. (Becher 1989, 155–157.) 

Urbaanit heimot elävät kiivasta ja nopearytmistä kaupunkilaiselämää, kun taas maa-
laisserkkujen elämä on verkkaisempaa ja pitkäjänteisyyttä vaativaa. Kaupunkilaisuuteen 
liittyy usein kovaa kilpailua ja liikkuvuutta, maalaisuuteen taas omaan paikkaan juur-
tumista. Urbaaneissa heimoissa työskentelee lukuisia tutkijoita saman ongelma-alueen 
parissa, maalaisheimoissa jotain kysymystä tutkii ehkä vain muutama henkilö maail-
massa. Becher pitää käsittelemistään aloista täysin urbaanina vain fysiikkaa. Biolääketie-
teessä Becher katsoo olevan jossain määrin urbaaneja piirteitä. Historia, kielitieteet, 
taloustiede, sosiologia, maantiede ja oikeustiede ovat hänen mielestään ruraaleja tieteitä. 
(Becher 1989, 157–158.) 

Kognitiivisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia käyttäen tieteenalat ovat jaettavissa karkeasti 
neljään lohkoon. Lohkoja voidaan luonnehtia alla olevaan tapaan. (Becher 1989; Ylijoki 
1998, 59–62). 

1. Kova–puhdas-alueella eli perustutkimusta tekevissä luonnontieteissä on tavoitteena 
ilmiöiden selittäminen ja yleisten lainalaisuuksien paljastaminen. Löytäminen (discov-
ery) on keskeistä. Tieto on luonteeltaan kumulatiivista. Tutkimukset kohdistuvat hyvin 
rajattuihin ongelmiin. 

Sosiaaliselta muodoltaan tämän lohkon heimojen elämä on kiinteästi sidottua ja ur-
baania, kilpailevaa ja kiivastahtista laumaelämää. Tutkimusta tehdään ryhmätyönä 
suurissa ja tehokkaasti organisoiduissa laboratorioissa. 

2. Kova–soveltava-alue eli soveltava luonnontiede (kuten tekniset tieteet) on luonteeltaan 
pragmaattinen ja sen tavoitteena on ympäristön hallinta uusilla tuotteilla ja teknii-
koilla. Painopiste ei ole teoriassa vaan käytännön sovellutuksissa. Keskeistä ei ole löy-
täminen vaan keksintö (invention). 

Sosiaaliselta muodoltaan tämän lohkon heimot ovat kiivastahtisen kaupunkimaisia. 
Heimojen elämä on kosmopoliittista, sillä niiden vaikutusalue on uusien tuotteiden ja 
keksintöjen muodossa maailmanlaajuinen. Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja 
arvostettua. Ryhmätyö on tutkimuksessa yleistä. 

3. Pehmeä–soveltava-alueella, johon lukeutuvat ennen muuta soveltavat yhteiskuntatie-
teet (esimerkiksi sosiaalityö) käsiteltävän tiedon luonne on käytännöllinen, mutta sillä 
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ei tähdätä uusiin tuotteisiin kuten tekniikassa vaan ennen kaikkea ammattikäytäntöjen 
parantamiseen. 

Sosiaaliselta muodoltaan tämän alueen heimot ovat ulospäin suuntautuneita ja pyr-
kivät pitämään yhteyttä alansa ammattikäytäntöön. Akateemisesta statuksestaan hei-
mot ovat epävarmoja. Ainakaan kaikki niistä eivät ole vakiinnuttaneet asemaansa, ja 
ne joutuvat tasapainoilemaan akateemisen maailman ja käytännön välillä. 

4. Pehmeä–puhdas-aluetta edustavat perustutkimusta tekevät humanistiset tieteet ja 
yhteiskuntatieteet. Myös tällä alueella vallitsee teoreettinen painotus, mutta muuten se 
eroaa luonnontieteistä voimakkaasti. Tavoitteena on ilmiöiden ymmärtäminen ja tul-
kitseminen. Tarkastelu kohdistuu tyypillisesti yksityiskohtiin, mutta on luonteeltaan 
holistista, ilmiöitä kokonaisvaltaisesti hahmottavaa. Tutkimusongelmia ei tämän takia 
ryhdytä eikä usein pystytäkään pilkkomaan erillisiksi osaongelmiksi. 

Alueen heimojen elämä on muodoltaan individualistista, kun kukin tutkii omaa on-
gelmaansa. Siksi heimojen jäsenet ovat vain löyhästi sidoksissa toisiinsa. Tutkimus on 
huomattavasti halvempaa kuin luonnontieteissä. Koska tutkimusongelmat ovat eriyty-
neet ja jäsenet levittäytyneet laajalle alueelle, heimojen keskuudessa ei vallitse kovaa 
kilpailua. 

Becherin näkemystä kunkin tieteenalan perustellusta omaperäisyydestä tukevat eräiden 
toisten tutkijoiden kuten Stephen Toulminin näkemykset. Toulminia on kritisoitu anka-
rasti (Lehti 1998), mutta hänen ajatuksensa ovat mielenkiintoisia. Toulmin toteaa, että 
tieteen historian aikana on esiintynyt pyrkimyksiä mitata kaikkien alojen tieteellisyyttä 
samoilla standardeilla. Niinpä fysiikkaa on pidetty tieteellisen tutkimuksen mallina ja 
”tiedemaailman kultastandardina” (Ylijoki 1998, 69). Esimerkiksi Wienin piirissä 1920- 
ja 1930-luvulla pyrittiin Toulminin mukaan rakentamaan yhdenmukaistettu tiede mate-
maattisen logiikan ytimen ympärille. Teoreettinen fysiikka sopi tähän erityisen hyvin, 
mutta myös biologia nähtiin voitavan sijoittaa ”yhdentyneeseen” tieteeseen, jos biofy-
siikka ja orgaaninen kemia katsottiin biologian ytimeksi. ”Pehmeäytimiset” alat kuten 
kulttuuriantropologia ja sosiologia jätettiin tieteen talon ulkopuolelle. (Toulmin 1998, 58, 
292–293.) 

Toulmin huomauttaa, että kun tiedemiehet ryhtyivät 1700-luvulla tarkastelemaan his-
toriallista geologiaa, kemiaa ja systemaattista biologiaa, he eivät käyttäneet yhtä ainoaa 
valikoimaa metodeja tai selityskaavoja. Aina kun tutkijat alkoivat lähestyä uutta tutki-
muskenttää, heidän oli ensimmäiseksi selvitettävä, miten sitä tutkitaan. Historiallinen 
geologia on historiaa, eikä sen ongelmia voi käsitellä samoin termein eikä selvittää sa-
moin metodein kuin Newtonin mekaniikan ongelmia. (Toulmin 1998, 282–283.) 

Samaten kun ranskalaiset lääkärit alkoivat 1800-luvulla rakentaa uutta fysiologia-tie-
dettä, he eivät pelkästään punninneet ja mitanneet eläviä organismeja. Koska he koettivat 
ymmärtää fysiologian avulla terveyttä ja sairautta, he joutuivat kehittämään uusia selitys-
tyyppejä. Näistä keskeisiä olivat esimerkiksi ”funktio” ja ”dysfunktio” eli elimistön 
toimiminen hyvin tai huonosti. Fysiikan systeemien kannalta tällaiset erottelut ovat epä-
olennaisia, planeetoilla ei ole hyviä tai huonoja kiertoratoja. (Toulmin 1998, 283.) 

Kehityksessä siirryttiin siis Platonin esikuvasta Aristoteleen ajatuksiin. Aristoteleen 
mielestä eri kysymyksissä relevantit argumentit riippuvat kysymysten luonteesta ja ne 
vaihtelevat muoto- ja varmuusasteeltaan. Toulminin mukaan sitä, mikä on ”järkevää” 
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kliinisessä lääketieteessä, arvioidaan eri käsittein kuin sitä, mikä on ”loogista” teoreetti-
sessa geometriassa. (Toulmin 1998, 58, 354–355.) 

Toulmin katsoo, että tehtävänä ei ole rakentaa uusia laajempia teoriajärjestelmiä, joilla 
on universaalia ja ajatonta merkitystä. Tieteessä, jossa kaikki alat hyväksytään yhdenver-
taisiksi, vaaditaan alojen sisäistä, alojen välistä ja monialaista pohdiskelua. Universaalien 
teorioiden liioitellut vaatimukset on pidettävä kurissa. ”Jokainen tiede tarvitsee vastedes 
käyttöönsä spesifejä metodeja, jotka konkreettisessa kokemuksessa ovat osoittautuneet 
sopivan parhaiten sen omien intellektuaalisten ongelmien luonteenomaisiin vaatimuk-
siin.” (Toulmin 1998, 360–361.) Samansuuntaisesti kunkin tieteenalan omien lähestymis-
tapojen oikeutusta ovat korostaneet muun muassa tieteentutkija Karin Knorr Cetina 
(2000, 3–4), biologi Ernst Mayr (1999, 95–103) ja filosofi Richard Rorty (ks. Kivinen & 
Ristelä 2001, 107–108). 

Becherin taksonomioita voidaan kritisoida ja täydentää. Becherin esitystä on arvos-
teltu muun muassa siitä, että se antaa tieteenaloista staattisen kuvan. Tämän tutkimuksen 
kannalta kritiikkiä voidaan torjua samoin kuin Kekäle ja Lehikoinen (2000, 31) tekevät: 
tarkoituksena on kuvata tieteenalojen suhteellisen vakiintuneita kulttuuripiirteitä ja niiden 
vaikutusta. 

Jussi Välimaa (1994; 1995a, 39; 1995b) katsoo, että Becher on hahmottanut tieteen-
alojen ”ideaalityyppisiä kuvauksia”, jotka kyllä toimivat tulkinnan apuvälineinä. Niitä ei 
Välimaan mielestä tulisi kuitenkaan pitää empiiristen luokittelujen pohjana. Becherin 
nelikenttä on teoreettisesti ongelmallinen, kun tarkastellaan yliopistojen ”ulkoakateemisia 
toimintoja” kuten päätöksentekoa. Becher pyrkii yhdistämään tieteenalan tutkimuson-
gelmien luonteen ja sosiaalisen toiminnan, mutta Välimaan mielestä Becher on unohta-
nut, että sosiaaliseen toimintaan vaikuttavat myös akateemisessa maailmassa paikalliset 
olosuhteet, perinteet ja resurssit sekä yksittäisten tutkijoiden luontumukset. 

Jenny Fry ja Sanna Talja (2004) pitävät Becherin luokitusta hyödyllisenä yleisten tie-
teenalojen erojen kuvauksena. He arvostelevat sitä kuitenkin liiallisesta karkeajakoisuu-
desta. Fry ja Talja katsovat Richard Whitleyn (2000) harjoittaman tutkimusalojen tarkas-
telun edustavan täsmällisempää lähestymistapaa. Tutkimusaloilla, jotka Becher sijoittaa 
samaan kategoriaan, voi vallita hyvin erilaiset kommunikaation ja informaation etsimisen 
tavat. Toisaalta joillakin tieteen eri pääkategorioissa sijaitsevilla aloilla voi olla samat 
kommunikaatio- ja tiedonhakukäytännöt. 

Becher huomautti itsekin, että lähemmin tarkasteltaessa havaitaan pääryhmiin kuulu-
vien yksittäisten alojen sisällä huomattavia eroja. Taloustieteet ja antropologia on lasket-
tava kumpikin pehmeisiin teoreettisiin tieteisiin, mutta taloustiede on huomattavasti 
kovempaa, matematiikkaa enemmän käyttävää, kuin antropologia. Edelleen luonnon-
maantiedettä voidaan luonnehtia kovaksi, kulttuurimaantiedettä pehmeäksi tieteeksi jne. 
(Becher 1989, 16–17.) Tieteenalan sisällä voi olla myös kansallisia eroja. Esimerkiksi 
ranskalainen insinööritiede on hyvin matemaattista ja yhdysvaltalainen suoraan ratkaisui-
hin pyrkivää ja niitä vertailevaa. (Becher & Trowler 2001, 44.) 

Becherin esitystä on syytä täydentää myös viittaamalla keskusteluun tiedon ja todelli-
suuden suhteesta. Keskeinen tietoteoreettinen kahtiajako on realistien ja relativistien 
välinen. Raimo Lehti (2000, 64) määrittelee tietoteoreettisen realistin seuraavasti: ”Rea-
listi sanoisi, että eivät yksilön kokemukset luo todellisuutta, vaan todellisuus luo yksilön 
kokemukset. Otaksun ainakin likimain kaikkien tieteenharjoittajien olevan realisteja 
vähintäänkin tässä vaatimattomassa mielessä.” 
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Relativismi voidaan puolestaan määritellä seuraavasti: Mihin tahansa tietoa koskevaan 
väitteeseen pätee, että väitettä voidaan arvioida vain joidenkin taustaperiaatteiden ja arvi-
ointikriteerien perusteella. Ei kuitenkaan ole mitään neutraalia tapaa valita taustaperiaat-
teita ja arviointikriteerejä, sillä universaaleja kriteerejä ei ole. Tämä ei silti esimerkiksi 
Michel Foucaultin mielestä merkitse, ettei käsitteitä ”tosi” ja ”epätosi” voisi käyttää. (Ks. 
Kusch 1993, 163–173.) Kalle Michelsen (2000, 53; ks. myös Niiniluoto 2003, 251–292) 
määrittelee relativismin seuraavasti: 

Relativistit, jotka ovat yleensä tieteen- ja teknologian tutkijoita eli siis humanisteja 
ja yhteiskuntatieteilijöitä, pitävät tieteellisiä totuuksia ja siten myös luonnonlakeja 
vain tutkijoiden suhteellisina totuuksina, joiden määrittämiseen osallistuvat tutki-
musryhmät omissa sisäisissä neuvotteluissaan. Näin tieteelliset väitteet kyllä ku-
vaavat todellisuutta, mutta todellisuus ei ole autonominen ja ihmisen ulkopuolinen 
todellisuus, vaan ihminen kuuluu itse todellisuuteen. 

Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin kannalta realismi ja vastaavasti relativismi aiheuttaa 
eroavuuksia, joihin ei tässä tutkimuksessa syvennytä. Lähes kokonaan sivuutetaan myös 
tarkastelut, joissa pohditaan tieteen ulkopuolisten tekijöiden vaikutusta tieteen kehityk-
seen (internalismi vs. eksternalismi) ja tieteen kehittymistä kohteensa mukaiseksi (heijas-
tusteoria) tai tieteen muovautumista jonkin tulkintakehyksen varassa (konstituutioteoreet-
tiset näkemykset) (Pietilä 1983, 1–14). 

2.2  Akateemisten heimojen viestintä 

Tieteenalojen päälohkojen välillä on eroja tieteellisen viestinnän muodoissa ja kirjallisuu-
den merkityksessä viestinnässä. Eroja on myös tutkimustulosten ja julkaisujen arviointita-
voissa. Erot johtuvat sekä kognitiivis-epistemologisista että sosiaalis-kulttuurisista piir-
teistä. Niinpä tutkimusjulkaisujen rakenne on vakiintunut eri tieteenaloilla erilaiseksi ku-
ten luvussa 8 ilmenee. 

On väitetty, että mitä pehmeämpi tieteenala on, sitä enemmän tutkimuksessa käytetään 
kirjallisuutta ja viitataan siihen. On myös todettu, että mitä urbaanimpi oppiala on, sitä 
suurempi on informaalin viestinnän osuus. Julkaisujen pituus, julkaisemisen tiheys ja 
julkaisuviive ovat erilaisia eri aloilla. On aloja, joissa lähes kaikki julkaisut ovat yhteis-
julkaisuja, ja aloja, joissa julkaisuilla on tavallisesti vain yksi kirjoittaja. Toisilla aloilla 
kirjallisuus vanhenee nopeasti, toisilla viitataan vanhaankin kirjallisuuteen. Joillakin 
aloilla tutkimustuloksia ymmärtää erittäin suppea spesialistien joukko, joillakin aloilla 
kieli on lähellä yleiskieltä tai popularisointi tärkeää ja yleistä. (Becher 1989, 83–99.) 

Yhteisiäkin piirteitä on. Vain samalla alalla toimivien ja saman pätevyyden saavutta-
neiden katsotaan voivan evaluoida tutkimuksia. Tähän liittyen hyväksytään periaatteessa 
joka alalla, että jokaisella tutkimusyhteisön jäsenellä on oikeus arvioida ja arvostella 
jokaisen muun samojen tutkimusongelmien parissa työskentelevän tuloksia ja julkaisuja. 
Ketkä käytännössä valikoituvat arvioijiksi, on toinen asia. (Becher 1989, 60–61.) 

Tieteenalan oman äänenkannattajan perustaminen on tapa vakiinnuttaa ja osoittaa alan 
olemassaolo. Jos jonkin aikakauslehden toimitus on tietyn koulukunnan edustajien 
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miehittämä, muiden ryhmien edustajien on vaikea saada siihen kirjoituksiaan. Tämä joh-
taa useasti oman lehden perustamiseen. 

Becher (1989, 77–103) kuvaa neljän päälohkon välisiä viestintäeroja seuraavasti: 

1. Perustutkimusta tekevissä luonnontieteissä tieto on atomistista, jonka takia ongelmia 
voi tutkia yksittäisinä osakysymyksinä. Tutkijan julkaisujen määrä voi olla eräillä 
aloilla (biologia, kemia) yli kymmenenkin vuodessa. Tärkeää on julkaista tulokset 
mahdollisimman nopeasti, minkä vuoksi julkaisuareenoina käytetään aikakauslehtiä ja 
konferenssijulkaisuja. Mitä hektisempää tutkimustyöskentely on, sitä suurempi on in-
formaalin kommunikaation osuus. Tieteelliset konferenssit ovat tärkeitä, ja niissä käy-
dään tiheästi. Julkaisuviiveen vähentämiseksi – se voi olla vuosiakin – on luotu no-
peita kanavia kuten Physical Review Letters, jossa tiedonanto voi ilmestyä kolmen 
kuukauden kuluttua sen lähettämisestä. (Verkkojulkaisuja voidaan käyttää saman ta-
voitteen saavuttamiseksi.) 

Kun tutkimus on tietyssä määrin standardisoitua, vakiomenettelyjä ei tarvitse artik-
keleissa kuvata. Alueella on selkeät kriteerit sille, mikä kulloinkin hyväksytään tieteel-
liseksi tuotokseksi ja mikä on merkittävä tutkimusongelma. Tämä helpottaa julkaisu-
jen arviointia. 

2. Kun teknisissä tieteissä painopiste ei ole teoriassa vaan käytännön sovellutuksissa, 
julkaisemisella ei ole samaa merkitystä kuin perustutkimusta tekevissä luonnontie-
teissä. Yritysten tilaamat ja itse tuottamat tulokset pyritään pitämään suppean piirin 
tietona, mikä vähentää julkaisemisen mahdollisuuksia. 

3. Soveltavissa yhteiskuntatieteissä käsiteltävän tiedon luonne aiheuttaa sen, että arvi-
ointi tapahtuu paljolti käytännön näkökulmasta. Viestinnänkin on suuntauduttava pait-
si tutkijoille myös käytännön ammattilaisille. Sekä artikkelit että kirjat ovat suosittuja 
viestinnän välineitä. 

4. Humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden alueella tieteellisen työn arviointikri-
teereistä ei vallitse yksimielisyyttä. Eri koulukunnissa on omia käsityksiä siitä, mikä 
edustaa tieteellistä huippua. Sama koskee tutkimusongelmien relevanssin arviointia. 

Tutkimuksen rytmi on humanistisilla aloilla pitkäjänteinen, ja tulokset pyritään 
tyypillisesti julkaisemaan aihetta kokonaisvaltaisesti käsittelevinä kirjoina. Mikäli ar-
tikkeleita julkaistaan, ne ovat pitempiä kuin kovilla aloilla. Kirjojen käyttö raportoin-
nissa liittyy myös siihen, että tutkimuksissa tulee perustella lähtökohdat ja työn ideat, 
koska niitä ei voida pitää samalla tavalla tunnettuina kuin luonnontieteissä. Kirjallinen 
tyyli on ainakin eräillä aloilla tärkeä julkaisun arvioinnin kriteeri. Kirja-arvosteluilla 
on merkittävä osa tieteellisessä keskustelussa. Siteeratun kirjallisuuden keski-ikä on 
korkeampi kuin luonnontieteissä. 

2.3  Tieteenalan vaikutus opetukseen 

Tieteenala on eräiden tutkijoiden mielestä keskeinen opetuksen sisällön määrääjä. Dai 
Hounsellin mukaan (1986, 259) jokaisen aineen pedagogiset ongelmat ovat tavallaan 
ainutlaatuisia. Lisa Lattuca ja Joan Stark (1994) toteavat, että käsitteellisten rakenteiden 
kiinteys vaihtelee tieteen pääalojen mukaan. Luonnontieteissä käsiterakenteet ovat tiivisti 
toisiinsa suhteutettuja, yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä rakenteet ovat avoi-
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mia ja painottavat keskeisiä käsitteitä. Totuuskäsitykset ja näkemykset väitteiden oikeaksi 
todistamisen tavoista vaihtelevat alalta toiselle. Lattuca ja Stark havaitsivat muun muassa, 
että luonnontieteissä ei ollut vaikeuksia opetussuunnitelman yhtenäisyyden luomisessa, 
ongelmia oli sen sijaan opiskelijoiden kriittisen asennoitumisen kehittämisessä. 

Myös Lauren Resnick painottaa, että jokaisella oppialalla on luonteenomaiset päättely-
tavat, jotka opetus tuo esille. Esimerkiksi fysikaalisissa tieteissä päättelylle ja ongelman-
ratkaisulle on ominaista erityiset induktiivisen ja deduktiivisen päättelyn yhdistelmät. 
Näihin liittyy vetoaminen matemaattisiin testeihin ja laaja hyväksyttyjen faktojen määrä, 
joihin uusien teorioiden täytyy nojata. Yhteiskuntatieteissä hyvä päättely ja ongel-
manratkaisu ovat saaneet vaikutteita retorisen argumentoinnin traditiosta, jossa vaihtoeh-
toja punnitaan ja ”rakennetaan tapaus” ehdotetun ratkaisun tueksi. (Resnick 1992, 36.) 

Becherin ja Koganin (1992) mielestä akateemisten heimojen neljässä päälohkossa nä-
kyy seuraavia opetuksellisia eroja (Ylijoki 1998, 63): 

1. Kova–puhdas-alueella opetus on teoreettisesti suuntautunutta. Opetuksella on selkeät, 
yhteiset tavoitteet ja opetusohjelman sisällöt on tiukasti määritelty. Koska tieto raken-
tuu kumulatiivisesti, kaikkien on opiskeltava tietyt perusasiat tietyssä järjestyksessä, 
jotta asiat on mahdollista omaksua. 

2. Kova–soveltava-alueella opetuksen tavoite on käytännönläheinen. Painopiste on tie-
don hyödyntämisessä, erilaisten taitojen ja tekniikoiden omaksumisessa, ei käsitteiden 
ja teorioiden omaksumisessa. Pyritään varmistumaan, että opiskelijat todella oppivat 
työelämän vaatimat valmiudet. 

3. Pehmeä–soveltava-alueella opetus on käytännöllisesti painottunutta ja tavoitteena on 
kehittää ammattitaitoja tulevaa työelämää varten. Käytännöllisyys on kuitenkin peh-
meämpää osaamista kuin lohkossa kaksi, yleensä se on ihmissuhde- ja palveluammat-
tiin liittyvää toiminnan kehittämistä. 

4. Pehmeä–puhdas-alueella oppiminen ja opiskelu ovat luonteeltaan individualistisia. 
Odotetaan, että opiskelijat muovaavat pitkälti itse opetusohjelmansa sisällön ja esittä-
vät asioista henkilökohtaisia tulkintoja. Opiskelun tavoitteet ovat yksilölliset ja opetus 
jättää runsaasti liikkumavaraa ja vastuuta opiskelijoille. 

2.4  Yhteenveto 

Kaikille tieteenaloille on ominaista systemaattinen tiedon kokoaminen ja analyysi. Yh-
teistä on myös tiettyjen yleisten arvojen ja normien kunnioittaminen, mitä havainnollista-
vat Mertonin neljä imperatiivia. Muuten eri tieteenalat eroavat toisistaan kognitiivisilta ja 
sosiaalisilta piirteiltään. 

Tieteenalat voidaan ryhmittää neljäksi päälohkoksi: kovat puhtaat, kovat soveltavat, 
pehmeät soveltavat ja pehmeät puhtaat alat. Samalla on muistettava, että päälohkojen 
sisällä olevat tieteenalat eroavat toisistaan ja että saman tieteenalan piirissäkin esiintyy 
esimerkiksi kansallisia ja yliopistokohtaisia eroavuuksia. Lisäksi yhden tieteenalan sisällä 
eri tutkimusalat voivat olla luonteeltaan varsin erilaisia. Tämä merkitsee sitä, että tutki-
muksen empiirisessä osassa on pidettävä silmällä myös mahdollisia tieteenalan sisäisiä 
eroavuuksia. 
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Tieteenalan tutkimuskohde määrää alan kognitiivisen luonteen ja vaikuttaa sen sosiaa-
lisiin piirteisiin, esimerkiksi siihen, onko alan kommunikaatio kansainvälisesti vai kansal-
lisesti painottunutta. Tutkimuskohteen ja tutkimusten tulosten yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen merkitys näkyy tutkimuksen tempossa ja alan saamassa rahoituksessa. 

Selviä eroja on tieteen päälohkoissa ja eri tieteenaloilla tieteellisessä kommunikaati-
ossa ja opetuksen luonteessa. Eroja on myös tieteellisen tutkimuksen laadun arvioinnin 
kriteereissä. Mainittujen erojen voi olettaa näkyvän tieteellisen kirjallisuuden arvioin-
nissa. 



3 Tieteen ja tieteellisen kirjallisuuden laatu 

Laatu on moniulotteinen käsite, jota on vaikea määritellä. Jotkut katsovat, että laadun 
määritelmiä on yhtä monta kuin määrittelijöitä. Tietyt intuitiiviset käsitykset laadusta 
ovat ilmeisesti kuitenkin laajasti jaettuja. (Kekäle & Lehikoinen 2000, 35.) 

Tavallisesti laatu rinnastuu hyviin ominaisuuksiin. Usein laadulla tarkoitetaan poikke-
uksellisen hyviä ominaisuuksia, esimerkiksi huipputuotteita, jotka ovat tunnistettavissa 
ilman etukäteismäärittelyjä. Voidaan toisaalta ajatella, että laadukas tuote täyttää tietyt 
vaatimukset ja spesifikaatiot, jotka on kirjattu etukäteen. Laatu voi merkitä myös virheet-
tömyyttä, jonka takaa esimerkiksi tuotannon valvontajärjestelmä. (Gulbrandsen & Lang-
feldt 1997, 19–20.) 

Kun akateemisessa maailmassa tarkastellaan laatua, huomion kohteena on yleensä 
opetuksen laatu tai tutkimuksen laatu. Näiden määrittelyissä on yhteisiä piirteitä, mutta 
myös kriteerejä, jotka sopivat vain joko opetukseen tai tutkimukseen. (Kekäle & Lehi-
koinen 2000, 35–41.) 

3.1  Tutkimuksen laadun kriteerit 

Juha Varto (1993) katsoo, että yhtenäisiä tutkimuksen arviointikriteerejä on vaikea aset-
taa, koska tieteenalojen välillä on suuria eroja. On vakiintuneita ja suljettuja tieteitä, va-
kiintuneita ja muutostilassa olevia aloja, uudehkoja suljettuja tieteitä ja uusia avoimia 
tieteitä. Ensimmäisessä ryhmässä vallitsevat kiteytyneet arviointiperusteet, toisessa meto-
dologiset kysymykset ovat avoinna, kolmannessa ollaan ”normalisoivassa” vaiheessa ja 
neljännessä etsitään omaa identiteettiä. 

Yleisiä kriteerejä on kuitenkin yritetty löytää. Brooks ehdotti vuonna 1923 tarkastelta-
vaksi, miten seuraavat seitsemää tehtävää on tutkimuksessa toteutettu: 1) ongelman rajaa-
minen, 2) osa-ongelmien tai rakenne-elementtien syvällinen analyysi, 3) historiallinen 
tausta, 4) tutkimusmetodin valinta, 5) data-aineiston huolellinen koonti ja kriittinen arvi-
ointi, 6) aineiston käsittelytulosten tulkitseminen harkitussa suhteessa data-aineiston 
rajoituksiin ja 7) ratkaisun saavuttaminen asetetulle ongelmalle. (Ks. Pitkänen 1982, 33–
34.) 
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Johan Magnus Gulbrandsen (Gulbrandsen 2000, 27–30, 87; ks. myös Kekäle & Lehi-
koinen 2000, 39–41) laati tieteen laadun tarkasteluun nelikohtaisen jaottelun. Gulbrand-
senin luokitus perustui kymmentä alaa edustavan 64 tutkijan haastatteluihin. 

1. Vakuuttava tutkimus on hyvin argumentoitua, tieteellisesti pätevää tutkimusta. Vakuut-
tavuuteen (solidity) liittyvät määritteet virheettömyys, tiukkuus, validiteetti, re-
liabiliteetti, täsmällisyys, totuudenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Vakuuttavuuteen 
päästään huolellisella dokumentoinnilla ja aikaisemman tutkimuksen hyväksikäytöllä 
sekä sisäisellä johdonmukaisuudella ja logiikalla. Vakuuttavuus edellyttää teorian ja 
empirian hyvää yhteyttä, menetelmien taitavaa käyttöä ja kokeiden toistettavuutta, 
kriittisyyttä ja tiukkuutta sekä selkeää esitystapaa. Vakuuttavuus kuvaa usein kriteerinä 
tieteellisen minimitason saavuttamista, ei erinomaisuutta. 

Toisaalta Gulbrandsen toteaa, että ”tieteellisyyden” kriteerit ovat kiistanalaisia ja 
paradigmakohtaisia. Esimerkkinä voidaan mainita positivistinen pyrkimys vakuuttaa 
tulosten totuudenmukaisuudesta suhteessa ulkopuoliseen, objektiiviseen todellisuuteen 
versus konstruktivistien korostama tekstin (subjektiivinen) mielenkiintoisuus ja retori-
nen vakuuttavuus. Eri tieteenaloilla painotetaan erilaisia laadun elementtejä: humanis-
tisissa tieteissä tutkimuskirjallisuuden tuntemusta, yhteiskuntatieteissä aiempien teori-
oiden perusteellista läpikäymistä ja luonnontieteissä virhelähteiden ja rajausten miet-
timistä. 

2. Omaperäisyys (originality) viittaa tutkimuksen tai asetelman innovatiivisuuteen, uu-
tuuteen tai luovuuteen. Se voi tarkoittaa uuden teorian luomista, olemassa olevan teo-
rian parantamista tai soveltamisen laajentamista uusille alueille. Uutuus on ymmärret-
tävä suhteessa nykyiseen tietämykseen: havainto tai tulos voi olla uusi vain kerran. 
Esimerkiksi Nobel-palkintoja myönnettäessä omaperäisyys on keskeinen kriteeri. 

3. Tieteellinen relevanssi (scholarly relevance) liittyy tutkimuksen hedelmällisyyteen tai 
mielenkiintoisuuteen muiden (saman alan) tutkijoiden kannalta. Tutkimuksen pitäisi 
olla kumulatiivista, rakentua olemassa olevalle tiedolle, ja olla yleistettävää. Siis mitä 
laajempi pätevyys tutkimuksen tuloksilla on, sitä parempi. 

4. Käytännöllinen tai yhteiskunnallinen käyttökelpoisuus (utility value) liittyy tarpeeseen 
määritellä laatua monien, myös ulkopuolisten sidosryhmien näkökulmista käsin. Käyt-
tökelpoisuuden vaatimusta ei tavallisesti aseteta perustutkimukselle, mutta hyödyn-
tämisen mahdollisuus siihenkin sisältyy, muuten yritykset eivät perustutkimusta tekisi 
tai rahoittaisi. 

Tutkimuksen tieteellinen relevanssi tai käytännöllinen käyttökelpoisuus ei aina ole 
välittömästi havaittavissa, ne voidaan todeta ehkä vasta vuosien kuluttua. Käytännön 
käyttökelpoisuus voi ilmetä taloudellisena ja muuna hyötynä. Käyttökelpoisuus voidaan 
jakaa potentiaaliseen ja faktiseen hyödynnettävyyteen. (Gulbrandsen & Langfeldt 1997, 
92, 101–104.) 

Vakuuttavan tutkimuksen ominaisuudet ovat lähellä Donald Marchandin (1990) infor-
maation laadun tuotekohtaista määrittelyä, joka pyrkii tarkastelemaan laatua tarkkojen ja 
identifioitavien ehtojen perusteella. Laadun eroja määritellään kattavuuden, luotettavuu-
den, validisuuden jne. perusteella. 

Heikki Luostarisen ja Esa Väliverrosen (1991, 126–156) esittelemät tutkimuskeskei-
nen ja tuloskeskeinen tiedekritiikin lähestymistapa sisältävät kumpikin samoja piirteitä 
kuin Gulbrandsenin vakuuttavan tutkimuksen kriteerit. Luostarisen ja Väliverrosen 
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vaikutuskeskeisessä tiedekritiikissä katsotaan tutkimuksen tärkeyttä ja tarpeellisuutta, 
palveleeko tieto hyväksyttyjä moraalisia päämääriä ja ovatko tutkimusmenetelmät tutki-
musetiikan mukaisia. Pyritään myös paljastamaan tutkimuksessa piileviä sosiaalisia si-
toumuksia (esimerkiksi poliittinen ideologia tai sukupuolispesifisyys) ja rakentamaan 
täten uudenlaisia tieteellisiä käytäntöjä. Gulbrandsenin käytännöllinen tai yhteiskunnalli-
nen käyttökelpoisuus sisältää osan Luostarisen ja Väliverrosen vaikutuskeskeisyyden 
piirteistä. 

Michael Gibbons kumppaneineen erittelee käytännöllistä ja yhteiskunnallista käyttö-
kelpoisuutta. Ryhmä kutsuu yliopistojen ulkopuolella teollisuudessa ja tutkimuslai-
toksissa tapahtuvaa monitieteistä tutkimusta uudeksi tiedon tuotannoksi. Sen kannalta 
tärkeitä laadun kriteerejä voivat olla esimerkiksi onko uusi ratkaisu kilpailukykyinen 
markkinoilla, onko se kustannustehokas ja onko se yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä. 
(The new production of knowledge 1994, 1–8.) 

Kekäle ja Lehikoinen ovat tutkineet suomalaisten tutkijoiden käsityksiä tutkimuksen 
laadusta käyttäen pohjana sekä Becherin että Gulbrandsenin näkemyksiä. He haastatteli-
vat 33:a fysiikan, biologian, sosiologian ja historian tutkijaa. Keskeiset tulokset olivat 
seuraavat (Kekäle & Lehikoinen 2000, 58–105, 120–139): 

Haastatellut eivät pyrkineet kovin täsmällisiin laadun määritelmiin. Yhteistä oli, että 
tutkimuksen laatu miellettiin ensisijaisesti akateemiseksi tai tutkimukselliseksi erinomai-
suudeksi. Tulisi käyttää ainoastaan tai ensisijaisesti akateemisia kriteerejä. Näin ymmär-
rettynä laatu ei ole suoranaisesti maallikoiden arvioitavissa. 

Yhteisenä piirteenä voidaan pitää myös sitä, että eri alojen tutkijoilla oli taipumus ko-
rostaa oman alansa perusnäkökulmia laadun määrittelyssä ja arvioinnissa. Kovien alojen 
edustajat korostivat arvioinnin menetelmällistä puolta. Sosiologit taas painottivat mää-
rittelyyn liittyviä sosiaalisia tekijöitä. 

Fyysikkojen määritellessä tutkimuksen laatua nähtiin keskeiseksi tutkimusprosessin 
tekninen oikeellisuus. Fyysikot pitivät kansainvälistä vertaisarviointia parhaana, jopa 
ainoana merkittävänä laadun arvioinnin välineenä. Arviointi nähtiin yleisesti ottaen 
objektiiviseksi. 

Myös useimmat biologit korostivat kansainväliseen vertaisarviointiin pohjautuvia 
määreitä: kansainvälisen julkaisemisen, arvostuksen ja näkyvyyden merkitystä. Usko 
kansainvälisen vertaisarvioinnin objektiivisuuteen ei ollut kuitenkaan yhtä yleistä kuin 
fyysikoilla. Biologian pehmeämmillä, ruraalisilla ja pienillä erikoisaloilla tähdennettiin 
myös tutkimuksen yhteiskunnallisten tekijöiden merkitystä. Biologit huomauttivat, että 
laadukkaalle tutkimusprosessille on ominaista virhelähteiden sitkeä etsiminen. 

Sosiologit korostivat sosiologian hajanaisuutta ja lukuisia paradigmoja. He katsoivat, 
että relativistiset tutkimussuuntaukset olivat monimutkaistaneet laadun arviointia entises-
tään. Asioita voidaan painottaa eri tavoilla tarkastelijan premisseistä riippuen. Mutta 
vaikka laadun kriteerit ovat epämääräisiä, ei tietyn tutkimusperinteen piirissä tehdyn työn 
arvioinnissa ollut vaikeuksia. Yleisesti alleviivattiin metodisen keskustelun, reflektiivi-
syyden ja esitystavan selkeyden tärkeyttä. 

Historiassa yleisinä laadun kriteereinä mainittiin alan tutkimuksen pelisääntöjen nou-
dattaminen, luotettavuus, uuden tiedon tuottaminen, aiheen merkittävyys ja ongelmaan 
vaikuttavien eri näkökohtien huomioon ottaminen. Kirjoittamisen tyyli oli tärkeä laatute-
kijä. 
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3.2  Tutkimuksen laadun varmistaminen ja arviointi 

Tutkimuksen laadun varmistamisen mekanismit ovat osaksi epävirallisia, osaksi viralli-
sia. Tärkein varmistuskeino on hyvä tieteellinen koulutus. Arviointi tapahtuu osin etukä-
teen, osin jälkikäteen. Epäviralliseksi voidaan katsoa se palaute, jota tutkija saa suunnitel-
mistaan ja raporttiluonnoksista tutkijatovereiltaan samassa yliopistollisessa tai muussa 
tutkimuslaitoksessa, muualla vaikuttavilta tutkijakollegoiltaan kirjeenvaihdossa tai 
keskusteluissa sekä pienimuotoisissa seminaareissa ja konferenssien yhteydessä. (Garvey 
1979, 40–67; Locke, Silverman & Spirduso 1998, 37–38.) 

Virallista tutkimuksen laadunarviointia tapahtuu opinnäytetöiden tarkastuksessa, vi-
rantäytöissä, apurahahakemusten ja tutkimusprojektisuunnitelmien käsittelyssä, tieteellis-
ten palkintojen jaon valmistelussa sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen toiminnan 
evaluoinnissa. Viimeksi mainittua Suomessa on toteutettu yliopistojen organisoimana ja 
Suomen Akatemian tilaamana. (Hjörland 1997b, 201–208; Kekäle & Lehikoinen 2000, 
54–57.) Arviomiehet eivät nykyään ole pelkästään kyseisten alojen tutkijoita, sillä myös 
evaluoinnin menetelmien eksperttejä käytetään esimerkiksi tutkimusprojekteja tarkastel-
taessa (Meulen 1995). 

Sven Hemlin (1991, 3–7, 9–11) mainitsee tieteellisen laadun arvioinnin menetelminä: 

− viiteanalyysin 
− vertaisarvioinnin, joka voi merkitä etukäteis- tai jälkikäteisarviointia 
− monimenetelmäiset arvioinnit, jolloin samassa arvioinnissa käytetään kvantitatiivisia 

ja kvalitatiivisia menetelmiä. 

Tutkimuksen jälkikäteisarvioinnissa on tärkeä rooli määrällisillä menetelmillä, erityisesti 
artikkelien ja monografioiden ja tieteellisten aikakauslehtien saamien viittausten laskemi-
sella. (Kärki & Kortelainen 1996, 81–90; Gulbrandsen 2000, 32–36.) 

Hemlin (1991, 9) toteaa viiteanalyysista, että se on objektiivinen, nopea ja yksinkertai-
nen menetelmä. On kuitenkin muistettava, että viittauksia tehdään erilaisin tarkoituksin, 
ei vain aikaisempaa tutkimusta tukevina. Viiteanalyysia koskevat tutkimukset ovat 
osoittaneet eroja viittauskäytännöissä eri tieteenalojen välillä ja niiden erikoisalojen 
sisällä. (Ks. esim. Liu 1993, 375–377.) Viiteindeksit ottavat huomioon lähinnä englan-
ninkielisen kirjallisuuden. Kirjat ovat tärkeitä humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä 
aloilla, mutta niiden lähteitä ei viiteindekseihin poimita. 

Vertaisarviointien arvostus näyttää vahvalta. Siinä samalla tutkimusalueella toimivat, 
samantasoisiin suorituksiin pystyneet arvioivat toisiaan. Vertaisarvioinnissa on kuitenkin 
ongelmiakin. Suppeiden erikoisalojen arvioinnissa joudutaan joko käyttämään henkilöitä, 
jotka ovat hieman eri alalta, tai antaudutaan vaaraan, että alan spesialistit puolustavat 
reviirejään muita vastaan. Vertaisarviointi perustuu oletukseen, että kaikki käyttävät sa-
moja kriteerejä. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vertaisarviointien keskinäinen 
yksimielisyys voi olla aika alhainen. (Becher & Trowler 2001, 86–90; Hemlin1991, 9.) 
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3.3  Tieteellisen kirjallisuuden laadun varmistaminen 

Tieteellisen kirjallisuuden laadun varmistusmekanismeista on tärkein tieteellisten aika-
kauslehtien artikkeleiden käsikirjoitusten vertaisarviointi. Jo ensimmäinen tieteellinen 
aikakauslehti, Philosophical Transactions of the Royal Society, otti tietynlaisen ver-
taisarvioinnin käyttöön alkaessaan ilmestyä Englannissa 1660-luvulla. Royal Societyn 
sihteeri painatti käsikirjoitukset vasta, kun jotkut seuran jäsenet olivat ne tarkistaneet. 
Tarkistamiseen olivat kyllä syynä myös ajan sensuurimääräykset (Lehti 1987, 59). Ylei-
seksi vertaisarviointi tuli tieteellisissä aikakauslehdissä vasta toisen maailmansodan jäl-
keen. Sitä ennen toimittaja tai toimituskunnan jäsenet päättivät hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä yleensä omin avuin. Yleistyessäänkään vertaisarvioinnista ei muodostunut 
standardisoitua käytäntöä. Niinpä läheskään kaikissa lehdissä ei ole esimerkiksi kirjallisia 
ohjeita käytettävistä kriteereistä. (Weller 2001, 1–8, 15–16.) 

Yleensä arviointiprosessi on seuraava. Artikkelin käsikirjoituksen saavuttua lehden 
toimitukseen se kirjataan ja valitaan kaksi tai kolme arvioijaa. Heitä pyydetään tarkasta-
maan käsikirjoitus ja ehdottamaan sen hyväksymistä, hyväksymistä korjattuna tai hylkää-
mistä. Lausuntojen saavuttua toimituskunnassa päätetään, noudatetaanko arvioijien suosi-
tusta. Jos arvioijat ovat erimielisiä, toimittaja voi lähettää käsikirjoituksen toisille arvioi-
jille tai tehdä itse päätöksen käsikirjoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. (Weller 
2001, 1–2, 207–218.) 

Matti Saarnisto (1986) toteaa tieteellisen kirjoituksen tarkastuksessa kiinnitettävän 
huomiota ensinnäkin siihen, täyttääkö artikkeli kausijulkaisun muodolliset vaatimukset 
esimerkiksi otsikoinnin, kirjallisuusviittausten ja kirjallisuusluettelon osalta. Muodollis-
ten seikkojen tarkistaminen lienee lähinnä esimerkiksi toimitussihteerin asia. Asiantunti-
jatarkastaja kiinnittää huomiota sisältöön. Ensinnä on syytä arvioida, sopiiko kirjoitus 
aiheeltaan aiottuun kausijulkaisuun. Seuraavaksi tarkastelu kohdistuu tutkimuksen tasoon 
ja raportoinnin monipuolisuuteen: 

− Onko tutkimuksen ongelmanasettelu relevantti? 
− Onko tutkimushypoteesien johtaminen tehty teoreettisesti perustellen? Ihmistieteissä 

on useasti syytä ilmoittaa näkökulma, josta lähtien tulkinta tapahtuu. 
− Millainen on tutkimusaineiston laatu ja määrä, onko aineisto ongelmanasettelun kan-

nalta mielekäs ja luotettava? 
− Onko tutkimusmenetelmä selostettu riittävän yksityiskohtaisesti ja soveltuvatko tutki-

mustekniikat ja menetelmät esitettyjen ongelmien ratkaisuun? 
− Onko tilastollisia menetelmiä käytetty asiantuntevasti? 
− Onko tulokset johdettu oikein aineistosta ja käykö tekstistä ilmi, mikä osa johtopää-

töksistä perustuu omaan aineistoon, mikä aikaisempaan tutkimukseen ja mikä on 
mahdollisesti vain arvelua? 

Arvioinnin tekniset menettelyt vaihtelevat eri lehdissä esimerkiksi nimettömyyden osalta. 
Joissakin lehdissä arvioija ei saa tietoonsa artikkelin kirjoittajaa/kirjoittajia eivätkä 
kirjoittajat arvioijia. Joissakin julkaisuissa artikkelin arvioijille ilmoitetaan kirjoittajat, 
mutta arvioijien nimiä ei kerrota tekijöille. Toisinaan käytetään avointa menettelyä, jossa 
sekä kirjoittajat että arvioijat tietävät toisensa. (Weller 2001, 207–218.) 
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Useissa tutkimuksissa on selvitetty artikkeleiden hylkäämisen syitä ja hylkäämispro-
sentteja. Hylkäämisprosentit vaihtelevat aloittain ja saman alan lehtien kesken. Esimer-
kiksi fysiikassa hylkäämisprosentti on vaihdellut välillä 19–35 %, historiassa se on ollut 
60–90 %, lääketieteessä 48–67 % ja sosiologiassa 59–87 %. Hylkäämisen perusteluina on 
mainittu lukuisia syitä: ei sopiva lehden kannalta, ei uutta tietoa, ei tärkeästä kysymykses-
tä, teoreettiset ja käsitteelliset heikkoudet, metodiset ongelmat, havaintojen ja tulosten 
löysä tulkinta, puutteellinen kirjallisuuskatsaus sekä tilastollisen käsittelyn virheet jne. 
(Weller 2001, 49–60.) 

Mutta myös raportit arvokkaista tieteellisistä löydöistä saattavat tulla torjutuiksi. Juan 
Miguel Campanario (1996) luettelee 12 tapausta, joissa myöhemmin Nobel-palkitun 
luonnontieteellisen keksinnön selostus oli palautettu lehdestä hylättynä. Ruotsin televi-
sion keskustelussa vuoden 1976 Nobel-palkitut kertoivat yhtä lukuun ottamatta aikakaus-
lehtien hylänneen heidän parhaita käsikirjoituksiaan (Ketonen 1983, 17). Tiedeyhteisö on 
hidas hyväksymään radikaalisti uusia ajatuksia. 

Toisaalta painettaviksi pääsee käsikirjoituksia, joissa on erilaisia virheitä. Tilastollisen 
käsittelyn laatua on tutkittu erityisesti lääketieteen alueella. Eräissä tutkimuksissa tilasto-
asiantuntijat ovat tarkastelleet jo hyväksyttyjen käsikirjoitusten tasoa. British Medical 
Journalin 200:sta hyväksytystä käsikirjoituksesta tilastoasiantuntijat olisivat hylänneet 
37 % ja Lancetin 191:stä käsikirjoituksesta 14 %, minkä lisäksi 32 prosenttiin Lancetin 
käsikirjoituksista oli tehtävä korjauksia. (Weller 2001, 247–266.) Kasvatustieteen asian-
tuntijat kävivät läpi 81 artikkelia, jotka olivat ilmestyneet 31:ssä eri lehdessä. Asian-
tuntijat katsoivat, että vain 7 % artikkeleista oli sellaisenaan julkaistavia, 41 % olisi 
tarvinnut korjauksia ja 52 % ei olisi lainkaan ansainnut julkaisemista. (Katzer, Cook & 
Crouch 1998, 5–6.) 

Arvioijien yksimielisyyden astetta on tutkittu jossain määrin. Tulokset ovat ristiriitai-
sia. (Garvey 1979, 82–84.) Weller (2001, 181–205) katsoo, että arvioijien keskinäinen 
yksimielisyys ei ole suuri. Arvioijat ovat yksimielisempiä, kun on kyseessä käsikirjoituk-
sen hylkääminen kuin sen hyväksyminen. Tuntuu siltä, että arvioijat ovat varsin samaa 
mieltä huomattavan hyvistä ja huonoista käsikirjoituksista, mielipiteiden vaihtelu kohdis-
tuu välillä oleviin. Luonnontieteissä on ilmeisesti helpompi saavuttaa yksimielisyys kuin 
luonteeltaan diffuusimmissa aineissa. Weller selostaa Ernstin ynnä muiden vuonna 1993 
julkaisemaa selvitystä, jossa asiantuntijat arvioivat samaa lääketieteellistä käsikirjoitusta. 
Teksti lähetettiin 45:lle, joista 31 vastasi. Noin kaksi kolmasosaa piti käsikirjoitusta hy-
vänä, 20 % erinomaisena, 12 katsoi käsikirjoituksessa olevan tilastokäsittelyn ei-kelvolli-
seksi ja kymmenisen prosenttia ehdotti käsikirjoituksen hylkäämistä. Asiantuntijat oli 
valittu käsikirjoituksen alaa lähellä olevista lehdistä. 

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että referee-lehtienkään artikkelit eivät ole 
ehdottoman luotettavaa aineistoa edes senhetkisen tieteellisen tietämyksen näkökulmasta. 
Tässä tutkimuksessa haastateltujen lausunnoissakin tuli esille hyvin kriittisiä näkemyksiä: 
artikkeleissa on jopa ”täyttä roskaa”, ja yhdentekeviä julkaisuja ilmestyy paljon. Lausun-
not merkityksettömän tutkimuksen suuresta määrästä ovat sopusoinnussa tieteellisen 
tutkimuksen tasoeroja arvioineen Nicholas Rescherin näkemyksen kanssa. Rescher jakoi 
luonnontieteiden tuotoksen viiteen laatuluokkaan. Hän laski, että rutiininomainen tutki-
mus kasvoi 5 % vuodessa. Merkittävän, tärkeän ja hyvin tärkeän tutkimuksen kasvuksi 
hän arvioi 3,75–1,25 % vuodessa, kun taas todella korkean tason tieteelliset löydökset 
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lisääntyivät vakionopeudella eivätkä suhteessa tieteen kokonaistuotoksen eksponentiaali-
seen kasvuun. (Rescher 1978, 95–111.) 

Kirjojen kustantamisessa käsikirjoitusten arviointi on normaalisti kustannustoimitta-
jien käsissä, joskin nämä saattavat käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkopuoli-
set kriitikot tarkastelevat teoksia niiden ilmestyttyä aikakauslehtien ja sanomalehtien 
palstoilla. Tietokirjallisuudessa huomattava osa teoksista syntyy kustantajan suunnitel-
man ja tilauksen perusteella. Kaikkiaan kirjan julkaisemisessa ilmenee ”moninaisten 
sosiaalisten valta- ja vuorovaikutussuhteiden verkko”. (Lehtonen 2001, 159–163.) Kirjas-
toja palvelevat arvostelevat kirjaluettelot. (Hjörland & Granlund 1997, 103–108.) 

3.4  Tieteellisen kirjallisuuden laadun ja käyttökelpoisuuden kriteerit 

Voisi ajatella, että tieteellisen kirjallisuuden laatu määriteltäisiin samoin tavoin ja kritee-
rein kuin tutkimuksen laatu. Näin onkin, kun kyseessä on tieteellinen primaarikirjallisuus. 
Sekundaarikirjallisuuden arvioinnissa käytettävät kriteerit ovat jossain määrin erilaisia. 
Yliopisto-opiskelijat tarvitsevat sekä sekundaari- että primaarikirjallisuutta. 

Hjörland tarkastelee tietokirjallisuuden laatukriteerejä lähinnä kirjavalinnan näkökul-
masta. Hän esittää seuraavat kirjan arviointiperusteet (Hjörland 1997a, 172–184), joita 
taulukossa 1 on verrattu Gulbrandsenin esittämiin tieteen laadun kriteereihin (ks. luku 
3.1). 

Taulukko 1. Tieteellisen kirjallisuuden ja tieteen laadun kriteerit.  

Hjörlandin kriteeri Gulbrandsenin kriteeri (kohta ja määrittely) 
5. Julkaisun ulkoasu, typografia, hakemistot, kuvitus  
6. Esitystapa, tyyli, kieli, jäsentely 1: Selkeä esitystapa 
7. Virheet ja puutteet menetelmissä, johtopäätöksissä ja 

esityksessä 
1: Virheettömyys; hyvä menetelmien käyttö 

8. Lähteet ja kirjallisuus 1: Kirjallisuuden läpikäynti humanisteilla 
9. Premissien ja johtopäätösten suhde 1: Johdonmukaisuus 
10. Tiukkuus argumentoinnissa, käsitteiden määrittelyt 1: Tiukkuus ja kriittisyys; täsmällisyys 
11. Premissien realistisuus vs. mielivaltaisuus  
12. Tutkimusmenetelmät 1: Hyvä menetelmien käyttö 
13. Objektiivisuus, edustavuus 1: Totuudenmukaisuus 
14. Teoreettinen lähtökohta (tansk. videnskabsteori). Suhde 

yleisiin teorioihin. Erikoistuminen / tieteidenvälinen 
orientoituminen 

 

15. Kysymyksenasettelu  
16. Esityksen aihe, idea, uutuus, tieteensisäinen ja alan 

ulkopuolinen luova relevanssi, yleisyys, monipuolisuus 
sekä syvyys, abstraktiotaso, teorian ja käytännön suhde 
jne. 

2: Omaperäisyys; 3: tieteellinen relevanssi; 
4: käytännöllinen tai yhteiskunnallinen 
käyttökelpoisuus 

Hjörland ilmoittaa järjestäneensä kriteerinsä ulkoisesta sisäiseen, ja yksinkertaisesta, 
jossa voidaan käyttää suurinta objektiivisuutta, komplisoituun, jossa tarvitaan aihealueen 
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asiantuntemusta. Mukana on siis samoja arviointiperusteita kuin Gulbrandsenilla mutta 
myös ulkoisia kriteerejä. Tarkasteltuaan laatukriteerejä Hjörland (1997a, 185–190) toteaa, 
että teoksen aihe on tärkein. Järjestys pitääkin kääntää päinvastaiseksi kuin taulukossa 1. 

John Rutledge ja Luke Swindler (1987) kuvaavat yliopistokirjastolle kehitettyä kirjal-
lisuuden valinnan mallia. Mallissa esitellään seitsemän teoksesta arvioitavaa kohtaa 
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 1) aihe, 2) sisällön taso, 3) todennäköinen käyttö, 
4) suhde kirjaston olemassa olevaan kokoelmaan, 5) julkaisun kustantajan maine ja 
julkaisutyyppi, 6) kieli ja 7) teoksen hinta. Teoksen ominaisuuksia arvioitaessa annetaan 
tietyin kriteerein pisteitä kustakin kohdasta. Pistemäärien perusteella voidaan päätellä, 
että teos on joko välttämättä hankittava, se pitäisi hankkia tai sen voisi hankkia tai jättää 
hankkimatta. Tässä valinnan mallissa on samoja piirteitä kuin Hjörlandin tarkastelussa. 
Siinä on toisaalta sellaisia kriteerejä, joita käyttäjärelevanssitutkimuksissa nousee esille 
(ks. luku 6.2). 

Sekundaarikirjallisuuden kohdalla laadun kriteerit painottuvat jossain määrin toisin 
kuin primaarijulkaisujen arvioinnissa. Esimerkiksi katsausjulkaisun tasoa määrittelee, 
miten kattavasti tärkeät tutkimukset on otettu mukaan ja miten taidokkaasti niiden kes-
keistä sisältöä arvioidaan ja kuvataan. Tietosanakirjoissa ja muissa hakuteoksissa olennai-
sia ominaisuuksia ovat ainakin ajantasaisuus, asiantuntevuus, kirjallisuusviitteet ja 
terminologian tarkkuus. 

3.5  Verkkoaineiston laadunvarmistus ja arvioinnin ohjeistot 

Internetiin voi kuka tahansa tietokoneen ja verkkoyhteyden omaava perustaa sivuston ja 
antaa informaatiota käytettäväksi ympäri maailmaa. Seurauksena on erittäin runsas infor-
maation tarjonta ilman laatutakuuta. 

Painettujen julkaisujen laatua ja luotettavuutta on voitu ennustaa kirjoittajan, tämän 
taustayhteisön, kustantajan, ennakkotarkastuksen jne. perusteella. Usein perinteinen 
julkaisu on läpikäynyt moniportaisen arvioinnin: siitä on keskusteltu tutkimusryhmän 
sisäisenä paperina ja sitten konferenssiesitelmänä, ja se on arvioitu aikakauslehtiartikke-
lin käsikirjoituksena. Myös se, että tieteellinen kirjasto on hankkinut kirjan tai aikakaus-
lehden kokoelmiinsa, on ainakin jonkinlainen tason tae. (Brandt 1996.) 

Perinteiset tutkijoita palvelevat bibliografiset julkaisut ottavat huomioon vain tietyn-
tasoisten aikakauslehtien artikkelit ja kustantajien tuottamat kirjat. Webin hakukoneet, 
joita käyttämällä informaation etsijät enimmäkseen löytävät verkkoaineistoa, eivät 
yleensä ole tällä tavalla valikoivia, eivät ainakaan, jos verkkosivujen etsintä on täysin 
automatisoitua. (Brandt 1996.) 

Jussi Nuorteva (2003, 19) kertoo hakusanan ”talvisota” tuottaneen hänen vakiose-
laimellaan 3272 osumaa ja englanninkielisen ”Winter War” jo yli 45 000 osumaa. Talvi-
sota-haun ensimmäiseksi asettunut sivu oli Suomen puolustusvoimien, toinen WSOY:n, 
kolmas Äkäslompolon ala-asteen yläluokkalaisten, neljäs Mannerheim-projektin. Sen 
jälkeen seurasi kirjava joukko sivustoja, joiden tiedot olivat luotettavuudeltaan vaihtele-
via. Nuorteva katsoo, että tietosisällöltään hyvätkin sivut olivat kaukana siitä, mitä kirjat 
tarjoavat. 
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Nuortevan mukaan 1990-luvun alkupuolella alettiin keskustella keinoista, joilla ver-
kossa olevan aineiston käyttöä voitaisiin ohjata siten, että käyttäjät voisivat ennakoida 
käytettävissä olevan tiedon luotettavuutta. Vilkkainta keskustelua käytiin lääketiedettä ja 
terveyttä koskevien sivustojen sisällöstä, saattoivathan epäluotettavat sivut olla jopa 
hengenvaarallisia. Varhaisimpia ja vakiintuneimpia on sveitsiläisen The Health On the 
Net -säätiön vuonna 1996 esittelemä käyttäytymissääntö. Nykyisin voimassa oleva HON-
sääntö hyväksyttiin 1997 ja on käännetty 23 kielelle, muun muassa suomeksi 
(http://www.hon.ch/HONcode/Finnish/). Sääntöön liittyy laatumerkki, joka takaa, että 
sitä käyttävät tiedontuottajat ovat sitoutuneet toimimaan HON-käyttäytymissäännön peri-
aatteiden mukaisesti. (Nuorteva 2003, 23.) 

Kansainvälisten laatuluokittelujen käyttö näyttää olevan yksi vaihtoehto. Euroopan ko-
missio julkaisi vuoden 2002 lopulla kommunikean terveystietoja sisältävien verkkosivu-
jen laatukriteereistä. Kommunikeassa esitetään, että keskeisiä laatukriteerejä ovat tiedon 
tuottamisen avoimuus (tavoitteiden ja kohderyhmien selkeä määrittely), tuottajien ni-
meäminen, tietojen päivittäminen ja päivityksen ajankohdan ilmoittaminen sekä palaute-
mahdollisuus. Muillakin aloilla kuin terveydenhuollossa on ryhdytty kehittelemään 
käyttäytymissääntöjä ja laatumerkkejä. Ongelmallista on, jos eri aloille syntyy eri organi-
saatioiden toimesta vaatimustasoltaan kirjavia laatuluokitteluja. (Nuorteva 2003, 24–25.) 

Yleinen apukeino luotettavan tiedon löytämiseksi verkosta on nykyisin portaalityyppi-
nen ratkaisu, jossa määrätyltä sivulta löytyy linkkejä keskeisiin tiettyjä aihepiirejä käsitte-
leviin sivustoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi opetusministeriön ylläpitämä Research.fi 
-tietopalvelu (http://www.research.fi/), joka sisältää tilastoja ja muuta Suomen tiedettä ja 
teknologiaa kuvaavaa tietoa, ja yliopistokirjastojen ylläpitämä Virtuaalikirjasto 
(http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/). Virtuaalikirjastoon valitsevat aineistoa 
kirjastojen eri tieteenaloille suuntautuneet informaatikot. 

Portaalien määrä on kasvanut kymmenen vuoden kuluessa nopeasti. Ylläpitäjinä ovat 
kirjastot, yliopistojen yksiköt, julkishallinnon organisaatiot ja ammatilliset järjestöt. 
Joidenkin portaalien tarjonta on tarkoitettu laajalle yleisölle, toisten akateemisille käyttä-
jille. Jotkin portaalit ovat laaja-alaisia ja runsasaineksisia, toiset erikoistuneita ja keskitty-
neitä vain hyvin korkeatasoisen aineiston tarjontaan. Useimmat portaalit tarjoavat erilai-
sia hakumahdollisuuksia, eivät vain selailua. Yhteistä on myös portaalien ulkoasun ja 
haettavien kenttien standardisoituminen. (Franco 2003.) 

Kolmas tapa parantaa verkkoaineiston käyttäjien tilannetta on valinnan ohjeet ja kri-
teeristöt. Niitä on saatavissa verkossa. Seuraavaksi tarkastellaan edellä mainitussa Virtu-
aalikirjastossa esillä olevien ohjeistojen sisältöä. 

Verkkoaineistokriteeristöjä on kahta tyyppiä. Ensinnä ohjeistoja on tiedonhakijoille ja 
-käyttäjille. Tällaisesta voidaan mainita esimerkkinä Tampereen yliopiston kirjaston 
Internet-aineiston arviointikriteerejä (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/oppimiskeskus 
/palvelut/arviointi.shtml). Toiseksi kriteeristöjä on niitä varten, jotka päättävät, mihin 
verkkodokumentteihin laitetaan pysyviä linkkejä omalta sivulta (esimerkiksi BIOME, 
brittiläinen portaali biolääketieteellisiin verkkoaineistoihin osoitteessa 
http://biome.ac.uk). Pysyvien linkkien valinta vaatii huolellista harkintaa. Niinpä sivuston 
estetiikan arviointi saattaa puuttua tiedonhakijoiden ohjeista, mutta mainitaan linkkien 
rakentajille. Se onkin aiheellista ottaa huomioon, sillä tutkimusten mukaan sivuston ulko-
asu vaikuttaa käyttäjien näkemykseen sen luotettavuudesta (Wathen & Burkell 2002). 
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Tyypillistä on molemmissa ryhmissä kriteerien runsaus. Tampereen yliopiston kirjas-
ton käyttäjille tarkoitetussa kriteeristössä oli vuonna 2002 kahdeksan pääkohtaa ja näissä 
lukuisia alakriteerejä. Kriteerejä oli kaikkiaan yhteensä liki 60. (Internet-aineiston 2002.) 
Brittiläisen DESIRE-projektin kriteerit aihehakemistojen aineistoja valitsevalle henkilös-
tölle taas käsittivät vuonna 1998 viisi pääkohtaa, 23 alakohtaa ja yli 180 tarkistuskysy-
mystä (Selection criteria 1998). 

Verkkoaineiston arviointia koskevissa suosituksissa esitetyt kriteerit ovat osaksi sa-
moja kuin painettua materiaalia koskevissa. Eroavuuksiakin on. Verkkoaineiston arvioin-
nissa tarkastellaan muun muassa aineiston pysyvyyttä, päivitystiheyttä, käyttöliittymän 
toimivuutta, latautumisen nopeutta, käyttäjän tarvitsemaa laitteistoa, linkkien teknistä 
toimivuutta sekä muoto- ja prosessikriteerejä. Muotokriteerit sisälsivät Suomen virtuaali-
kirjaston kriteeritarkastelussa (Hyödynmaa 2001) navigoinnin, käyttäjätuen, teknologian 
ja standardit sekä estetiikan. Prosessikriteereinä mainittiin informaation eheys (tiedon-
tuottajan työ), WWW-sivuston eheys (webmasterin työ) ja järjestelmän eheys (jär-
jestelmänhoitajan työ). 

Yhteisiä kriteerejä painettujen ja verkkoaineiston arvioinnissa edustavat esimerkiksi 
seuraavat (Hyödynmaa 2001): 1) tavoitteet ja kohderyhmä, 2) auktoriteetti ja teki-
jän/tiedontuottajan maine, 3) onko informaatio suodatettu/arvioitu, 4) validiteetti, 5) paik-
kansapitävyys ja 6) ainutlaatuisuus. 

Tavoitteet ja kohderyhmä määritellään painetuissa monografioissa tavallisesti esipu-
heessa ja toisinaan takakannessa. Painetuissa aikakauslehdissä tavoitteiden ja kohderyh-
män määrittely ei ole yhtä vakiintunutta. Verkkodokumenteissa määrittelyn esiintyminen 
ja seikkaperäisyys vaihtelee.  

Kirjoittajan asema, koulutus ja ansiot saatetaan tuoda esille painetuissa monografioissa 
tekijän/tekijöiden esittelyissä tekstin alussa, lopussa tai takakannessa. Verkkojulkaisun 
käyttäjä voi puolestaan siirtyä luontevasti tarkastelemaan kirjoittajan muuta tuotantoa 
viitetietokannoista tai kirjoittajan kotisivulta.  

Painettujen tieteellisten aikakauslehtien numeroiden alkusivuilla mainitaan, käyttääkö 
lehti vertaisarviointia. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajat eivät ilmoita monografioissa, 
millaisen tarkastuksen ja toimitustyön kirjat ovat läpikäyneet, mutta sellaisen olemassa-
oloon luotetaan ainakin tunnettujen kustantajien kohdalla. 

John Fritch ja Robert Cromwell (2002) painottavat kirjoittajan ja verkkosivujen ylläpi-
täjän identiteetin tunnistamisen ja varmistamisen tärkeyttä ja esittelevät erilaisia verkossa 
mahdollisia keinoja tämän tekemiseen. Sisällön arviointi (validiteetti, paikkansapitävyys 
ja ainutlaatuisuus) edellyttävät lukijan riittävää tietoutta ja kriittisyyttä sekä painettujen 
julkaisujen että verkkoaineiston arvioinnissa. Aiheellinen on Scott Brandtin (1996) 
verkkoaineistoa koskeva neuvo: tarkista, tarkista ja vertaile. 

3.6  Yhteenveto 

Tieteen laadun ja tieteellisen kirjallisuuden laadun kriteereissä on yhteistä ja eroavuuksia. 
Tutkimusraportit ovat primaarikirjallisuutta, mutta tieteellinen kirjallisuus käsittää myös 
sekundaarikirjallisuuden, jonka laadun kriteerit ovat osittain erilaisia. Tieteellisen kirjalli-
suuden arviointiperusteet voidaan jakaa ensinnä tieteellisen laadun kriteereihin, toiseksi 



 41

käyttökelpoisuuskriteereihin, jotka vaikuttavat siihen, ryhdytäänkö sisällöllisesti kiinnos-
tavaa julkaisua hankkimaan käyttöön, ja kolmanneksi ulkoisiin kriteereihin. Tieteellisen 
kirjallisuuden laatua valvotaan erityisesti artikkelien ennakkotarkastuksella, joka ei 
kuitenkaan takaa virheetöntä tulosta. Epäilemättä referee-lehtien sisältö on kuitenkin 
yleensä laadukkaampi kuin sellaisten, joissa käsikirjoitusten vertaisarviointi ei ole käy-
tössä. Verkkoaineiston arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota moniin seikkoihin, jotka 
painetussa materiaalissa ovat lähtökohtaisesti kunnossa ja tasalaatuisia. 

Gulbrandsen (2000) erotteli tutkimuksen laadun kriteereiksi vakuuttavuuden, omape-
räisyyden, tieteellisen relevanssin ja käytännöllisen tai yhteiskunnallisen käyttökel-
poisuuden. Perustutkinto-opiskelijan arvioidessa tieteellisessä kirjallisuudessa ilmenevää 
tutkimuksen laatua hänellä tuskin on tarvetta ja edellytyksiäkään tarkastella tutkimuksen 
omaperäisyyttä. Tutkimuksen käytännöllinen ja yhteiskunnallinen käyttökelpoisuus saat-
taa olla tärkeää. Mutta tutkimuksen vakuuttavuuteen opiskelijan pitäisi kiinnittää huo-
miota, ja omalta kannaltaan hän tarkastelee myös sen tieteellistä relevanssia. 



4 Kirjallisuuden rooli yliopisto-opiskelussa 

4.1  Yliopisto-opetuksen tavoitteet 

Yliopisto-opetusta ja -opiskelua ohjaavat virallisesti tutkintoasetukset, tiedekuntien 
opinto-oppaisiin kirjatut tutkintovaatimukset sekä opiskelijoille annettava neuvonta. 
Edellisten lisäksi opiskeluun ja tieteelliseen kulttuuriin sosiaalistumiseen vaikuttavat 
opiskelijoiden opettajilta ja toisiltaan oppimat asenteet, arvot, vuorovaikutussuhteet, toi-
mintatavat, diskurssit ja sosiaaliset taidot. Näitä voidaan kutsua yhteisnimellä piilo-
opetussuunnitelma. Sen sisällöstä huomattava osa välittyy niin sanottuna hiljaisena 
tietona. Piilo-opetussuunnitelman ulottuvuuksina on mainittu ammattiin oppiminen, 
tieteelliseen toimintaan harjaantuminen, opiskelemaan oppiminen ja yliopistopeliin 
perehtyminen, siis miten selviydytään tenteistä jne. (Ahola & Olin 2000, 1–24; Becher 
1989, 24–27.) 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteiksi määritellään asetuksessa lääketieteelli-
sistä tutkinnoista (26.9.1975/762, 3 §): ”Koulutuksessa annetaan opiskelijalle valmius 
lääkärin tehtäviin ja itsenäiseen lääkärintoimen harjoittamiseen sekä valmius jatkokoulu-
tukseen ja jatkuvaan opiskeluun.” Opetus on asetuksen mukaan järjestettävä niin, että 
kehitetään muun muassa opiskelijan valmiutta itsenäiseen, kriittiseen, tieteellisesti perus-
teltuun ratkaisujen tekoon sekä uuden tiedon luomiseen ja tiedon hyväksikäyttöön. 

Asetuksessa humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista (18.3.1994/221) ja ase-
tuksessa yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista (30.3.1994/245) ei koulutukselle aseteta 
ammatillisia tavoitteita. Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa aineyhdistelmään 
kuuluvien oppiaineiden ja tieteellisen tutkimuksen perusteiden tuntemus sekä valmius 
alan kehityksen seuraamiseen. Maisterin tutkinnon tavoitteeksi määritellään pääaineen 
hyvä tuntemus (yhteiskuntatieteissä ”hallinta”) ja sivuaineiden perusteiden tuntemus, 
tieteellisten menetelmien tuntemus ja valmius soveltaa tieteellistä tietoa pääaineen alalla 
sekä edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja valmius jatkuvaan opiskeluun. 

Yliopisto-opetuksen ja -opiskelun tavoitteita on määritelty yliopistopedagogiikan kir-
jallisuudessa (esim. Husén 1971, 92–93; Dahllöf & Parknäs 1971, 28–29; Dressel & 
Marcus 1982, 46–47; Jaakkola, Ropo & Autio 1995; Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003a, 
14–15). Kirjallisuudessa tähdennetään muun muassa, että opiskelijoiden on perehdyttävä 
alojensa peruskäsitteisiin, tietorakenteisiin ja menetelmiin. Heidän on opittava analysoi-
maan, arvioimaan ja soveltamaan alansa tietoa. Heidän on kasvettava itsenäisiksi, kriitti-
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siksi ja luoviksi tiedon hankkijoiksi ja käsittelijöiksi, jotka kehittävät jatkuvasti itseään. 
Kriittiseen ajatteluun kasvaminen ei koske vain tieteelliselle uralle suuntautuvia, koska 
tehtävien ja niihin liittyvän tiedon lakkaamaton muuttuminen tekee jatkuvan oppimisen ja 
reflektoinnin välttämättömäksi myös käytännön akateemisissa ammateissa (Honkonen 
1999). 

Kriittisyyteen kasvattamisen keskeisyyttä tähdennetään yleisestikin pedagogiikassa. 
Tapio Puolimatka katsoo, että länsimaisessa yhteiskunnassa kriittisyys on keskeinen 
sivistysihanne. Kasvatuksen tulee kehittää yksilöitä, jotka ovat kriittisiä tiedollisia ja 
yhteiskunnallisia järjestelmiä kohtaan. (Puolimatka 1995, 58–59, 166–167.) Roger Säljö 
(2001, 243) puolestaan kirjoittaa:  

Kun oppiminen aikaisempina historiallisina aikakausina (ja ehkä tietyssä määrin 
meidän päiviimme saakka) on tarkoittanut pääasiassa tietojen muistamista, tulee 
keskeiseksi sen sijaan tietojen muuntaminen niin sanotusti tietämykseksi. Kuinka 
tietoja valitaan, arvioidaan ja järjestetään, jotta ne olisivat eri tarkoituksenmukaisia 
eri tarkoituksiin? – – Tiivistämiskyvyn ja kriittisen arviointikyvyn kaltaiset valmiu-
det tulevat yhä tärkeämmiksi informaatioyhteiskunnassa. Ja se, kuinka tämä teh-
dään, eroaa eri toimintojen ja toimintajärjestelmien välillä. 

Säljön toteamuksella on liittymäkohtia ainakin kahteen suuntaan. Ensinnäkin siinä 
painotetaan samaa, mitä informaatiolukutaidon opetuksen perusteluissa (ks. luku 5.2) 
tähdennetään. Toiseksi siinä korostetaan alojen välisiä eroavuuksia. 

4.2  Huomio opetussuunnitelmasta oppimisympäristöön 

Yliopistopedagogian teoriassa voidaan sanoa siirrytyn behavioristisesta kaudesta kon-
struktivistiseen kauteen, joskin oppimisajattelun kirjo todellisuudessa on melko suuri. 
Jopa kymmenen erilaista oppimiskäsitystä selostetaan tuoreessa tilannekatsauksessa. Osa 
niistä on yksilöpainotteisia, osa yhteisöllisyyttä korostavia. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 
2003b; ks. myös Poikela 2003, 107–148.) 

Tiedon siirtoa ja taitojen harjoittelua korostava didaktinen perinne liittyi oppimisen be-
havioristiseen (empiristiseen) tutkimukseen. Opetuksen tavoitteet haluttiin määritellä 
etukäteen yksityiskohtaisesti, konkreettisesti ja selvästi, ”kernaasti behavioraalisella eli 
näkyvän käyttäytymisen tasolla”. Päämääränä oli tietyn oppiaineksen välittäminen. 
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 103–113; von Wright 1996, 10.) 

Konstruktiivinen ihmis- ja oppimiskäsitys syntyi reaktiona behavioristiselle mallille. 
Todettiin, että ihmisen henkilökohtaisen tiedollisen maailman rakentuminen on yhtey-
dessä myös oppijan motivaatioon, emootioihin ja arvoihin. Oppiminen käsitetään toimin-
naksi, jossa oppija konstruoi, rakentaa kuvaa ulkoisesta maailmasta ja etsii selityksiä sen 
eri toiminnoille tavoitteidensa, aikaisempien tietojensa ja näkemystensä pohjalta. Tulok-
sena pitäisi olla laadullisesti hyvää syväoppimista, mikä merkitsee jäsentyneitä tietora-
kenteita ja laajasti sovellettavaa tietoa. (Nikkarinen & Hoppu 1994; Rauste-von Wright & 
von Wright 1994, 121–128; von Wright 1996, 10–13; Poikela 1998, 55–61.) Vallinnut 
behavioristinen oppimisnäkemys elää kuitenkin vielä sitkeästi opetuskäytännöissä (Nevgi 
& Lindblom-Ylänne 2003b, 90; Poikela 2003, 111–112). 
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Uuteen opetusajatteluun on liittynyt siirtyminen opetussuunnitelman painottamisesta 
oppimisympäristön tähdentämiseen. Opetussuunnitelmapohjaisessa ajattelussa olivat huo-
mion kohteena paitsi opetuksen tavoitteet ja opetusmenetelmät myös erilaiset oppimate-
riaalit. Nyt ainakin eräät yliopistopedagogiikan edustajat ajattelevat, että opetuksen ei 
tarvitse olla tarkasti etukäteen suunniteltua, vaan opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus 
vaikuttaa opetuksen sisältöön, omiin opiskelumenetelmiinsä ja suoritustapoihinsa. (Lind-
blom-Ylänne & Nevgi 2003, 54–55.) 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan opettajan, opiskelijoiden, opiskeltavan aiheen ja 
opetusmenetelmän muodostamaa kokonaisuutta. Opettajakeskeisissä oppimisympäris-
töissä opettaja johtaa opiskelua. Opiskelijakeskeisissä oppimisympäristöissä opiskelijat 
osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin sisällön ja oppimistavoitteiden suunnitte-
luun. Opiskelijoille annetaan aktiivinen rooli tiedon rakentamisessa, ja he saavat muodos-
taa oman käsityksensä asioista. (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003, 54–55.) 

Eräs konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjaava ja kokemuksellista oppimista 
korostava pedagogiikka on ongelmaperustainen oppiminen (problem-based learning, 
PBL). Toinen käännös PBL:stä on ongelmalähtöinen oppiminen, jota on käytetty muun 
muassa Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ongelmakeskeinen ope-
tus -termi viittaa ongelmatehtävien ratkaisemisen käyttämiseen minkä tahansa opetuksen 
yhteydessä, jolloin opettamisen pääosa voi olla esimerkiksi tiedon siirtämiseen perustu-
vaa. Ongelmaperustainen oppiminen vaikuttaa sen sijaan koko opetussuunnitelman ja 
opetuksen organisoinnin tasolla. Ongelmaperustainen oppiminen voidaan nähdä koulu-
tuksellisena välineenä ja toisaalta filosofiana. Opetusfilosofiassa korostuu oppimisym-
päristön opiskelijakeskeisyys. Välinetarkastelussa on keskeistä eri oppiaineiden tieto-
ainesten integrointi ja arviointi, jonka tulee yhdistyä oppimisprosessiin ja opiskelijan 
kehittymiseen. (Poikela 2003, 26–29, 136; Poikela, Lähteenmäki & Poikela 2002.) 

Ongelmaperustaiselle opiskelulle on keskeistä oppimisen aloittaminen ammatillisesta 
käytännöstä nousevien ongelmien tarkastelulla ja ratkaisemisella. Katsotaan, että ongel-
maperustaisessa opiskelussa yhdistyvät monet hyvän oppimisen elementit: itseohjattu 
oppiminen ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittyminen, kyky kriittiseen ja analyytti-
seen ajatteluun, poikkitieteellisyys, ryhmä- ja vuorovaikutustaidot sekä informaation 
käsittelyn taidot. Haasteena on, miten rajattujen ongelmien käsittely saadaan tukemaan 
laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. (Poikela 2003, 26–29, 136; Poikela, Lähteenmäki & 
Poikela 2002.) 

Vaikka ongelmaperustainen oppiminen pyrkii harjoittamaan ja kehittämään itseohjau-
tuvuutta, tutorin – opiskelun tukijan ja oppaan – rooli on tärkeä. Tutor ohjaa ryhmätyös-
kentelyä, joka on tärkein oppimis- ja opetustilanne. Ryhmään kuuluu tutorin lisäksi 6–10 
opiskelijaa, ja se kokoontuu tavallisesti kerran tai kahdesti viikossa. Ryhmälle esitetään 
ongelma, joka on ratkaistava. Ratkaisua varten ryhmän on määriteltävä käsitteet ja 
tarkennettava ongelma, hahmoteltava ratkaisumahdollisuuksia ja arvioitava niitä sekä 
päätettävä seuraavaa kokousta valmistelevasta informaation hankinnasta. Ryhmän jäsenet 
hankkivat tietoja etenkin kirjallisuudesta, ja uudessa tapaamisessa keskustellaan tehtävän 
ratkaisusta. Tutor toimii virikkeiden ja palautteen antajana, ei suoranaisena informaation 
välittäjänä. (Mårtenson 1991, 8–13; Poikela 2003, 29–46.) 

Ongelmalähtöistä opiskelua on kokeiltu muun muassa arkkitehtuurissa, koneenraken-
nuksessa, lakimieskoulutuksessa, sairaanhoito-opetuksessa, sosiaalialan koulutuksessa ja 
taloustieteissä (Ongelmalähtöinen oppiminen 1999). Näyttää kuitenkin siltä, että ongel-
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maperustainen oppiminen ei sovellu kaikille aloille yhtä hyvin. Lääkärin ammattiin 
valmistavassa opiskelussa se toimii ilmeisesti mainiosti. Tyypillistä on, että potilaalla on 
jokin vaiva, jonka syyn selvittämiseksi ja oikean hoidon määrittelemiseksi tarvitaan 
monenlaista tietoa. Sen sijaan esimerkiksi opettajakoulutuksessa, toimittajakoulutuksessa 
tai kielten ja kirjallisuuden opetuksessa ei vastaavia asetelmia ole helppo luoda. Niissä on 
kysymys informaation kokoamisesta, erilaisten kommunikaatiomuotojen harjoittelusta ja 
tekstien sisällön käsittämisestä. (Egidius 1991, 67–71.) 

Tutkivan oppimisen ja aineistolähtöisen oppimisen kuvaukset sisältävät samoja piir-
teitä kuin ongelmaperustainen oppiminen. Tutkivan oppimisen tavoitteeksi määritellään, 
että opiskelija harjaantuu soveltamaan, arvioimaan ja tarvittaessa täydentämään tietojaan. 
Lähtökohtana on ajatus, että tieteellinen tutkimus on ennen kaikkea ongelmaratkaisupro-
sessi. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 208–209; Nevgi & Lindblom-Ylänne 
2003b, 111–112.) Aineistolähtöisen oppimisen (resource-based learning) olemusta luon-
nehditaan siten, että siinä opiskelijat oppivat hankkimaan, arvioimaan, järjestämään ja 
muokkaamaan erilaisista lähteistä hankkimaansa informaatiota. Tällaisten taitojen hank-
kiminen on tarpeen elinikäisen oppimisen kannalta. (Beswick 1977, ix–x; Breivik 1998, 
22–23.) 

4.3  Auktoriteetit ja kriittisyys 

Yliopistollinen opetus toisaalta valaisee kullakin tieteenalalla siihen asti saavutettuja 
tuloksia, toisaalta kasvattaa kriittisyyteen. Tieteessä ei ole ehdottomia auktoriteetteja, 
mutta on järkevää käyttää tutkimuksen lähtökohtina ja opiskelun kohteena tieteenalalla 
hyväksyttyjä teorioita, menetelmiä ja empiirisiä tuloksia, kunnes parempia löydetään tai 
keksitään. Kyseessä on siten yhtäältä sosiaalistuminen vallitsevaan tiedekulttuuriin ja sen 
oletusten, teorioiden, arvojen ja normien omaksuminen ja toisaalta kriittisyyteen kasva-
minen, jotta tiede kehittyisi. 

Teoriat ja käsitteet ovat linssejä, joitten läpi katselemme maailmaa. Erilaiset fyysiset 
näkökulmat eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta ei voida sanoa, että erilaiset teoreetti-
set näkökulmat loisivat yhdessä eheän kuvan maailmasta. On poikkeavia näkökulmia, 
esimerkiksi taloustieteellinen ja toisaalta sosiologinen, joiden avaamat näkymät voidaan 
liittää toisiinsa ja saada monipuolinen kuva. On kuitenkin myös teoreettisia näkökulmia, 
joita ei voi yhdistää. (Wilson 1983, 5–7.) 

Vahva paradigma merkitsee maailman katselua voimakkaan linssin läpi. Käsitteellis-
ten, teoreettisten, laitteisiin liittyvän ja metodologisten sitoumusten verkko luo säännöt, 
joitten perusteella kypsän erikoistuneen alan harjoittaja tietää, millainen maailma ja hä-
nen tieteensä ovat. (Kuhn 1994, 52–55.) Voidaan sanoa Thomas Kuhnin tavoin, että para-
digmaan, siihen liittyviin sääntöihin ja malliesimerkkeihin sitoudutaan kritiikittömästi, 
kunnes jokin anomalia pakottaa tarkastelemaan paradigmaa epäilevästi. Tällainen lähtö-
kohtien pitäminen ongelmattomina merkitsee tehokasta tutkimusta, kun normaalitieteen 
harjoittajat voivat keskittyä ongelmiin, ”joiden ratkaisun ainoa este on heidän nerok-
kuutensa puute”. (Kuhn 1994, 50.) 

Kriittisyys voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: se on omien ja toisten ajatusta-
pojen ja toimintatapojen kyseenalaistamista, niiden koettelevaa arviointia ja vaihto-
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ehtoisten mahdollisuuksien puntarointia (Nieminen 1999, 29–30). Uskotaan, että kriitti-
nen ajattelu lisää hyvän lopputuloksen mahdollisuutta. Kriittisyyteen kuuluu myös omien 
ajatusprosessien arviointi. (Halpern 1997, 4.) 

Kriittisyydessä voidaan erottaa kaksi päämallia. Sillä voidaan tarkoittaa objektiivisuu-
den tavoittelemista ja pyrkimistä yleispätevään totuuteen, joka olisi sama kaikille. Tämä 
vastaa luonnontieteissä vallitsevaa ajattelua. Mutta ihmistieteissä totuus ei näytä olevan 
yksi ja ainutkertainen vaan pikemminkin moninainen ja monimielinen. Näin ajateltaessa 
kriittisyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä kyseenalaistaa olemassa olevia käsityksiä ja 
käytäntöjä ja jopa löytää oma ainutkertainen, subjektiivinen totuutensa. Äärimmilleen 
vietynä tällainen vie kaiken hyväksymiseen eli täydelliseen kritiikittömyyteen. (Mäki-
Kulmala & Pamppunen 1999, 88–89.) Arvioinnin ja kriittisyyden edellytyksenä on, että 
tunnetaan pelin säännöt eli on omaksuttu älylliset ja diskursiiviset välineet, joiden avulla 
ilmiöitä voidaan ymmärtää, on kyse sitten jalkapallosta, todennäköisyyslaskennasta tai 
solubiologiasta (Säljö 2001, 90–91). 

Jos kriittisyys jää pelkästään arvosteluksi, se koetaan helposti negatiiviseksi asiaksi. 
Kritiikin pitäisi ainakin työelämässä tehdä muutakin kuin osoittaa huonosti perustellut 
argumentit ja virheelliset johtopäätökset. Kriittisen ajattelun tulisi myös näyttää vaihtoeh-
toisia tapoja jatkaa toimintaa. (Järvinen-Taubert 1999, 105–108.) 

Kriittisen ajattelun teoreetikkojen keskuudessa on ollut erimielisyyttä siitä, voidaanko 
kehittää yleisiä kriittisiä kykyjä vai rajoittuuko mahdollisuus oppia kriittistä ajattelua aina 
johonkin tiedonalaan tai tieteenalaan. Esimerkiksi Richard Paul ja Harvey Siegel uskovat, 
että on olemassa kaikkialla sovellettavia hyvän ajattelun standardeja, kun taas John 
McPeck katsoo terävän kriittisyyden olevan alakohtaista. Joka tapauksessa kriittisyys ei 
osu oikeaan ilman tietoa ja asiantuntemusta. (Gibson 1995; Puolimatka 1995, 167, 192–
194.) 

Oppiminen, myös kriittisyyteen oppiminen, on yhteisöllinen asia. Kukaan ei voi saa-
vuttaa yksin objektiivista käsitystä. Tarvitaan yhteisöä, joka harjoittaa kriittistä keskus-
telua. (Puolimatka 1995, 61.) Tärkeää on koulutusyhteisön sisäisten valtasuhteiden 
rakenne: siis kenellä on oikeus kriittisyyteen ja ketä kuunnellaan. Jos opiskelija voi luot-
taa oikeuteensa puhua, kysyä ja kyseenalaistaa, hän uskaltaa harjoittaa tällaista toimintaa. 
(Törmä 1999, 17–26.) Hyviä elinikäisiä oppijoita ei kehity koulutuksella, jossa opetuksen 
tarkoituksena on tiedon siirto ja sen omaksuminen sellaisenaan. Pitäisi rakentaa pedago-
gisia tilanteita ja ympäristöjä, joissa opiskelijat kehittävät kriittisiä asenteita ja taitoja. 
Sellaisessa pedagogisessa maailmassa opettaja on ennen muuta ohjaaja, joka auttaa 
opiskelijaa tämän opinnoissa. (Honkonen 1999, 79–84.) 

Kaikkiin opetusmenetelmiin voidaan yrittää sisällyttää koulutusta kriittiseen ajatte-
luun. Tehokasta kouluttautumista tarjoaa itsenäinen tiedonhankinta, esseiden kirjoittami-
nen sekä ryhmätyö ja tutkimusprojekteihin osallistuminen (Valtonen 1999, 153–159). 
Ongelmaperustainen oppiminen antaa hyvän mahdollisuuden kriittisten taitojen kehittä-
miseen, jos menetelmää käytetään tähän pyrkien (Poikela & Poikela 1999). 

Sari Poikela (1998) osoittaa, miten monia näkökulmia tiedosta ja oppimisesta ongel-
maperustaiseen oppimiseen liittyy. Hän kuvailee mm. Kitchenerin ja Kingin seitsen-
tasoista reflektiivisen päättelyn luokittelua. Ensimmäisellä tasolla tieto ymmärretään 
ehdottoman totena ja ajatellaan, että sitä voidaan käsitellä vain muuttumattomassa muo-
dossa. Toisella tasolla tietoon suhtaudutaan edelleen totena, mutta sen ilmenemismuoto-
jen todetaan olevan monimutkaisia. Kolmannella tasolla havaitaan, että auktoriteeteilla ei 
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ole selkeitä vastauksia kaikkiin ongelmiin ja että tieto ei ole aina helposti tavoitettavissa. 
Ongelmien uskotaan kuitenkin ratkeavan rationaalisesti ennen pitkää. Neljännellä tasolla 
hyväksytään epävarman tiedon olemassaolo ja auktoriteettien väärässä olemisen mahdol-
lisuus. Aidoiksi ongelmiksi hyväksytään myös vaikeasti strukturoitavissa olevat todelli-
sen elämän ongelmat. (Poikela 1998, 50–51.) 

Viidennellä tasolla havaitaan, että tieto on ymmärrettävä suhteessa kontekstiinsa. 
Omien tulkintojen todetaan muokkaavan tietoa, mutta siitä huolimatta voi olla vaikea 
mieltää samaan aiheeseen liittyviä erilaisia tulkintoja. Kuudennessa vaiheessa tiedon arvi-
ointiin sisältyy tulkintojen ja mielipiteiden vertailu erilaisten kontekstien kesken. Seitse-
männellä tasolla tieto ymmärretään epävarmaksi ja nähdään, että siitä voidaan tehdä 
erilaisia tulkintoja ja arviointeja. Tämä mahdollistaa erilaisten episteemisten arvostelmien 
tekemisen parempien tai parhaan ratkaisun puolesta. (Poikela 1998, 50–51.) 

Kognitiivista auktoriteettia pohtinut Patrick Wilson (1983, 3–12) huomauttaa, että suu-
rin osa tiedostamme on toisen käden tietoa. Jos rajoittuisimme vain itse kokemiimme ja 
havaitsemiimme asioihin, tietäisimme varsin vähän. Joudumme turvautumaan toisten 
antamiin raportteihin, jotka ovat vain kalpea suoran havainnoinnin korvike. Joudumme 
rakentamaan kuvan maailmasta pyrkimällä poimimaan raporteista olennaisia piirteitä. 

Wilsonin (1983, 13–37) mukaan tiedollista auktoriteettia on ennen muuta kunkin alan 
spesialisteilla, on kyseessä sitten ammattialan ekspertti tai tutkija. Samalla hän huomaut-
taa, että johonkin asiantuntijaan saattaa luottaa vain osa hänen vertaisistaan tai että jon-
kun tiedollinen auktoriteetti voi olla suurempi yleisön kuin asiantuntijoiden keskuudessa. 
Niiniluoto kirjoittaa samansuuntaisesti. Tietoväitteiden tueksi on voitava esittää todistus-
aineistoa, mutta voidaan ajatella, että tiedon piiriin sallitaan myös tapauksia, joissa tieto 
on saatu joltakin luotettavalta tietolähteeltä. Tämä lähde voi olla esimerkiksi tietosanakir-
ja tai opettaja. Koska kaikki auktoriteetit ovat erehtyväisiä, niihin ei saa suhtautua kritii-
kittä. ”Silti arkielämämme uskomusten perusteena on ehkä useimmissa tapauksissa 
tiedonlähde, johon meillä on oikeus luottaa, koska sillä on puolestaan velvollisuus pyrkiä 
totuuteen.” (Niiniluoto 1988, 334, 337.) 

4.4  Kirjallisuus opetuksen ja opiskelun välineenä 

Kirjallisuuden osuus ja merkitys yliopisto-opiskelussa on saanut vähän huomiota suoma-
laisessa kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa. Se saatetaan lähes kokonaan sivuuttaa 
kuten esimerkiksi teoksessa Yliopisto-opetus (1995). Sivuuttaminen on yllättävää, kun 
otetaan huomioon, että yliopisto-opettajat itse hankkivat koko ajan informaatiota kirjalli-
suutta seuraamalla ja kirjallisuudesta hakemalla. Kirjallisuus ei ole huomion kohteena 
myöskään Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirjassa (2003), mutta informaatioluku-
taitoa käsitellään lyhyesti. 

Diana Laurillard on tarkastellut monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja kirjalli-
suuden roolia. Hän jakaa menetelmät viiteen ryhmään (Laurillard 2002, 89–177): 

1. Kertoviin menetelmiin kuuluvat luento, kirjallisuus, televisio, video ja DVD. Niitä 
kuunnellaan ja katsellaan ja niiden sisältö pyritään ymmärtämään. 

2. Interaktiivisiin menetelmiin lasketaan kirjasto, hypermedia, interaktiivinen televisio ja 
verkkoaineistot. Niitä käytetään tutkimiseen (investigating, exploring). 
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3. Kommunikatiivisiin kuuluvat seminaari ja online-konferenssi. Ne palvelevat keskuste-
lua ja väittelyä. 

4. Sopeutuviin (adaptive) menetelmiin luetaan laboratoriotyöt, kenttätyöt ja simulaatiot. 
Ne soveltuvat kokeiluun ja harjoitteluun. 

5. Produktiivisiin menetelmiin sisältyvät essee, tuote, animaatio ja malli. Ne ovat ilmai-
semiseen totuttavia. 

Laurillard (2002, 86–89) analysoi opetusmenetelmiä siltä kannalta, miten hyvin ne tuke-
vat yliopistotason oppimisprosessia. Hän kutsuu tarkastelumalliaan keskustelukehikoksi 
(conversational framework). Ihannemuodossa opiskelu olisi opettajan ja opiskelijan 
keskustelua teorioista ja käsitteistä, vuorovaikutusta ja yhteistä pohdintaa. Mikään mene-
telmä ei täytä kaikkia vaatimuksia. Monipuolisimpia ovat Laurillardin (2002, 91–
106,174) mukaan adaptiiviset ja produktiiviset menetelmät. Kertovat menetelmät antavat 
opettajalle tilaisuuden esittää käsityksensä, mutta opettajan ja opiskelijoiden vuorovaiku-
tuksen kannalta ne ovat heikkoja, vaikka vuorovaikutusta voidaankin yrittää parantaa eri 
keinoin. 

Kertovien välineiden etuna on monia aineksia käsittävän sisällön kiinteyttäminen. Kir-
jallisuus on Laurillardin mukaan määrällisesti tärkein opetuksen väline sekä yliopisto-
kampuksilla että etäopetuksessa. Sen edut ovat Laurillardin mukaan kuitenkin logistisia, 
eivät pedagogisia. Kirjoja on helppo laatia, tuottaa, jakaa, käsitellä ja käyttää. Luennon 
kanssa kirja on samanlainen siinä, että se tuo selvästi esille opettajan tai kirjoittajan 
käsityksen kohteena olevasta asiasta. Toisin kuin luento kirja sallii opiskelijan määritellä 
itse, milloin ja missä, miten ja kuinka moneen kertaan teksti luetaan. (Laurillard 2002, 
92–95.) 

Kirjan vuorovaikutuksellisten heikkouksien parantamiseksi voidaan käyttää erilaisia 
keinoja. Näitä ovat: 

− kirjan opetuksellisten tavoitteiden määritteleminen 
− leveiden marginaalien käyttö, jotta opiskelija voi tehdä omia merkintöjään 
− kysymysten teko ja tehtävien antaminen; opiskelijaa pyydetään esimerkiksi kirjoitta-

maan oma käsityksensä asiasta ennen kuin tutustuu kirjoittajan näkemykseen tai opis-
kelijalle asetetaan analysointitehtäviä 

− sisältöä täydentävien tekstien ilmoittaminen 
− itsearviointitehtävien antaminen; lukijalle esitetään kysymyksiä vastattavaksi ja anne-

taan vastaukset. (Laurillard 2002, 95.) 

Jotkut kirjoittajat pyrkivät ennakoimaan lukijan väärinkäsityksiä ja korjaamaan niitä 
tekstissä. Edellä luetellut keinot eivät Laurillardin mukaan kuitenkaan muuta kirjan 
perusolemusta. Opiskelijasta riippuu, miten aktiivisesti hän suhtautuu kirjaan, harjoit-
taako hän pinnallista lueskelua vai syväoppimista. Esseitten kirjoittaminen kirjojen 
pohjalta parantaa vuorovaikutusta, koska silloin opettaja asettaa kysymyksiä vastattavak-
si, opiskelija paneutuu tekstiin voidakseen vastata ja opettaja voi kommentoida vastauk-
sia. (Laurillard 2002, 95–97.) 

Suomessa tehdyt selvitykset tukevat Laurillardin näkemystä kirjojen määrällisestä 
osuudesta yliopisto-opiskelussa. Kati Porra (1995) mittasi kurssikirjallisuuden suorittami-
sen vaatimaa työmäärää Oulun yliopiston viidessä koulutusohjelmassa tutkintovaatimus-
ten 1991–93 perusteella. Tentittävää kirjallisuutta esiintyi 72 prosentissa jaksoista. Käyt-
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tämällä humanistisen tiedekunnan vastaavuussuosituksia Porra päätyi siihen, että kurssi-
kirjallisuuden laskennallinen osuus tutkinnon vaatimasta työpanoksesta oli vähintään 
30 %. (Porra 1995, 72, 168–169.) 

Opiskelijoiden mielipiteitä kirjallisuuden merkityksestä yliopisto-opiskelussa selvitet-
tiin keväällä 1999 Helsingin ja Oulun yliopistoissa tenteissä tehdyllä kyselyllä. Kysely 
tehtiin Helsingissä humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, 
oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tenteissä. (Kirja opiskelu-
prosessissa 1999.) Oulun yliopistossa kysely toteutettiin humanistisen, kasvatustieteiden, 
luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan tenteissä (Kautto & Tervo 2000, 10–11). 

Liki 1500 saadusta vastauksesta kävi ilmi, että Helsingin yliopistossa 97 % vastan-
neista piti kirjallisuuden lukemista erittäin tärkeänä tai jonkin verran tärkeänä opiskelu-
menetelmänä. Oulussa vastaava prosenttiluku oli 80. (Kirja opiskeluprosessissa 1999; 
Kautto & Tervo 2000.) 

Kirjaviisautta arvosteleva näkemys tuli esille Ylijoen tutkiessa neljää oppiainekulttuu-
ria Tampereen yliopistossa. Hän selvitti, mitä asioita opiskelijat pitivät paheina ja mitä 
hyveinä. Tietojenkäsittelyopissa, jota Ylijoki luonnehtii kovaksi soveltavaksi alaksi, 
opiskelijat korostivat tekemällä oppimista ja katsoivat, että kaikki hyödyllinen vaatii 
omaa toimintaa. Hyvän osaamisen saavuttamiseksi ei riitä pelkkä kirjaviisaus. (Ylijoki 
1998, 170–175.) Tietojenkäsittelyn nopea kehitys ja taitopainotteisuus selittänee tällaista 
näkemystä. 

Kurssikirjallisuus on lähinnä opettajien valitsemaa. Opettajilla onkin edellytykset 
poimia kirjallisuuden valtavasta massasta opiskeluun sopivat. Mutta opiskelijoiden tulisi 
asennoitua kurssikirjojen sisältöön kriittisesti. Käytännössä aikaa ja tarmoa kriittisyyteen 
ei useinkaan liikene. Jos tieteenalan keskeinen sisältö on vakiintunutta, kuten fysiikassa, 
opiskelijoiden ei kannatakaan käyttää aikaansa sen problematisointiin. Kuhn (1994) 
kirjoittaa oppikirjojen käytöstä luonnontieteissä todeten, että ne tuovat alkuperäisartikke-
leita tiiviimmin esille alan keskeisen tietouden. Kuhnin teksti on niin ytimekäs, että se 
ansaitsee laajan sitaatin: 

Näillä aloilla opiskelija käyttää etupäässä oppikirjoja, kunnes kolmannen tai neljän-
nen vuoden jälkeen valistumisvaiheessa hän aloittaa oman tutkimustyönsä. Monien 
korkeakoulujen tiedeopetus ei edellytä, että edes valmistumisvaiheessa olevat opis-
kelijat lukisivat kirjoituksia, joita ei ole suunnattu nimenomaan opiskelijoille. Har-
vat tätä edellyttävät opetusohjelmat määräävät luettavaksi tutkimusraportteja ja 
monografioita, mutta nämä tehtävät liittyvät vain kaikkein pisimmälle ehtineiden 
kursseihin ja aineistoon ja ne jatkavat ongelman käsittelyä siitä, mihin tarjolla ole-
vat oppikirjat päättyvät. Oppikirjat korvaavat ne mahdollistaneen luovan tieteelli-
sen kirjallisuuden aivan tiedemiehen koulutuksen loppuvaiheisiin. Kun ottaa huo-
mioon tiedemiesten luottamuksen paradigmoihin, minkä vuoksi tällainen opetus-
tekniikka on ylipäätään mahdollista, on selvää, että harvat tiedemiehet haluavat 
muuttaa menetelmää. Miksi fysiikan opiskelijan tulisi ylipäätään lukea Newtonin, 
Faradayn, Einsteinin tai Schrödingerin kirjoituksia, kun kaikki mitä hänen on hei-
dän töistään tiedettävä, on esitetty paljon lyhyemmin, täsmällisemmin ja järjestel-
mällisemmin useissa ajanmukaisissa oppikirjoissa? (Kuhn 1994, 175.) 

Kuhn (1994, 175) toteaa, että tällainen opiskelu on ”yleensä suunnattoman tehokasta. Se 
on luonnollisesti kapea ja jäykkä koulutus, – –. Mutta tiedemies saa oppikirjojen määrit-
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telemään normaalitieteelliseen työhön, ongelmanratkaisun perinteeseen likimain täydelli-
sen koulutuksen.” 

Pehmeämmillä aloilla tilanne voi olla toinen kuin luonnontieteissä. Kuhnin mukaan 
musiikissa, kuvataiteessa ja kirjallisuudessa oppikirjoilla on toisarvoinen merkitys kokoo-
mateoksia ja käsikirjoja lukuun ottamatta. Historiassa, filosofiassa ja sosiaalitieteissä 
oppikirjoilla on suurempi sija. Mutta näillä aloilla opastetaan lukemaan oppikirjojen rin-
nalla alkuperäistä aineistoa, joista osa on alan klassikoita ja osa ajanmukaisia tutkimusra-
portteja. Tämän seurauksena opiskelija on tietoinen niistä moninaisista ongelmista, joita 
alalla on aikojen kuluessa yritetty ratkaista. Vielä tärkeämpää on, että hänellä on edessään 
joukko näiden ongelmien kilpailevia ja yhteismitattomia ratkaisuja. (Kuhn 1994, 174–
175.) 

Kuhn (1994, 146–150) toteaa, että tieteelliset oppikirjat pyrkivät esittämään luonnon-
tieteen kehityksen kumulatiivisempana kuin mitä se todellisuudessa on ollut. Oppikirjat 
antavat ymmärtää, että tiedemiehet ovat pyrkineet juuri niihin tavoitteisiin, jotka sisälty-
vät nykyisiin paradigmoihin. Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (1999) näkevät oppikirjo-
jen ongelmaksi, että niissä yritetään antaa mahdollisimman ehyeltä näyttävä kuva alasta. 
Koulukuntien ja tieteellisten tutkimusohjelmien teoreettiset ja menetelmälliset jännitteet 
jätetään sivuun. Oppikirjat ovat myös jäljessä tieteellisen kehityksen kärjestä. (Hakkarai-
nen, Lonka & Lipponen 1999, 259.) 

Opetuksen tietotekniset apuvälineetkin käyttävät tekstejä, joita opiskelijan pitää lukea 
tai kirjoittaa. Tietotekniikka tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Viestiminen etäälläkin 
olevien opiskelijoiden ja opettajien välillä on helpottunut. Uudenlainen interaktiivisuus 
koneen ja ihmisen välillä on tullut mahdolliseksi, tietokone voi vastata käyttäjälle ja 
tehdä aloitteita. Digitaalitekniikka parantaa visualisointia, kun ilmiöt voidaan tehdä 
havainnollisiksi dynaamisilla ja interaktiivisilla keinoilla. Tietokoneen avulla kyetään 
simuloimaan todellisuutta multimediaalisina kokemuksina, jotka vaikuttavat useampiin 
aisteihin kuin teksti. Tietokoneluokisssa ei opettaja ole enää taidoiltaan välttämättä luo-
kan paras, ja yllättävää kyllä, oppilaiden yhteistyö helpottuu ja jopa kasvaa tietokone-
luokissa. (Säljö 2001, 246–248.) 

4.5  Kirjallisuuden itsenäinen käyttäminen 

Laurillardin (2002) monipuolisen opetusmenetelmien tarkastelun puute on, että hän ei 
analysoi yliopistoissa tehtäviä tutkielmia oppimisen kannalta. Hän mainitsee, että kirjasto 
voi olla interaktiivinen oppimisen väline, mutta ei syvenny kysymykseen. Osa yliopisto-
opiskelussa käytettävää kirjallisuutta koostuu kuitenkin opiskelijoiden itse etsimästä, 
valitsemasta ja hyödyntämästä aineistosta. Tietenkin opettajien neuvot ovat tässäkin 
avuksi ja toisinaan välttämättömiä. Päämääränä on kuitenkin opiskelijan kasvaminen 
kirjallisuuden käyttämisessäkin itsenäiseksi kriittiseksi toimijaksi. Opiskelijan on opittava 
toimimaan tutkijan tavoin. 

Siirtyminen ongelmalähtöiseen opiskeluun on lisännyt kirjallisuuden itsenäistä käyt-
töä. Linköpingin yliopiston lääketieteen tiedekunnassa aloitettiin vuonna 1986 ongelma-
perustainen opetus. Vuonna 1993 selvitettiin lääketieteen toisen vuoden opiskelijoiden 
kirjastossa käynnin tiheyttä Linköpingissä ja Tukholman Karoliinisessa instituutissa, 
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jossa käytettiin perinteisiä opetusmenetelmiä, siis lähinnä luentoja ja kirjatenttejä. Linkö-
pingin opiskelijoista kävi yliopistonsa kirjastossa joka päivä 45 % ja 2–4 kertaa viikossa 
52 %, mutta Karoliinisen instituutin opiskelijoista vieraili omassa kirjastossaan vain 6 % 
kerran viikossa, 28 % vähintään kerran kuukaudessa sekä 65 % vähemmän kuin kerran 
kuukaudessa. (Fridén & Oker-Blom 1995.) 

Kun katsotaan tieteellistä kirjallisuutta tutkijoiden näkökulmasta, pätee se, mitä Karl 
Popper kirjoitti vuonna 1960. Popper esitti kymmenen tietoteoreettista teesiä ja totesi 
muun muassa, että ei ole lopullisia tiedon lähteitä. Jokainen lähde ja ehdotus uudeksi läh-
teeksi on tervetullut ja samalla kritiikin kohde. Tietoteoreettisesti tärkeää ei ole lähde, 
vaan onko siinä esitetty väite tosi. Popper torjuu siis Donald Marchandin (1990) yhtenä 
vaihtoehtona mainitseman transkendentin näkemyksen, jonka mukaan informaation laatu 
voi olla absoluuttista, ajatonta ja kestävää. Popper jatkaa esitystään toteamalla: ”Laadulli-
sesti ja määrällisesti kaikkein tärkein tietomme lähde – lukuun ottamatta synnynnäistä 
tietoa – on perinne”. Ilman perinnettä tieto olisi mahdotonta. Mutta jokainen siru perin-
teen tiedosta on ”avoin kriittiselle tutkimukselle ja voidaan hylätä”. Popperin mielestä 
tieto ei voi nousta tyhjästä eikä havainnosta. Tieteen edistyminen syntyy pääasiallisesti 
aikaisemman tiedon muuntamisesta. (Popper 1995, 27–29.) 

Perinteen ottaminen huomioon ilmenee siten, että tutkija on jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa tieteellisen kirjallisuuden kanssa. Uusi tutkimus perustuu siihen, mitä aiheesta on 
aiemmin kirjoitettu. Aiempi tutkimus pohjustaa sitä, mitä lähdetään tutkimaan ja miten 
tutkimusongelma hahmotetaan. Liikkeelle ei lähdetä tyhjiöstä vaan siitä, miten aiemmat 
tutkijat ovat hahmotelleet ongelman ja millaisia tuloksia he ovat saaneet. Tutkija etsii 
kirjallisuudesta kuvauksia varhaisempien tutkimusten metodeista ja niiden luotettavuu-
desta. Toisinaan tutkija löytää itselleen sopivia menetelmiä, toisinaan hän joutuu muunte-
lemaan aiemmin käytettyjä metodeja tai keksimään kokonaan uusia. Tällöinkin hänen on 
syytä soveltaa myös jotain yleisesti käytettyä menetelmää voidakseen arvioida omia 
tuloksiaan. (Miten kirjoitan 1991, 7–9.) 

Lawrence Locke, Stephen Silverman ja Waneen Spirduso (1998, 16–21) käsittelevät 
aiemman tutkimuksen hyödyntämistä teoksessaan, jonka aiheena on tieteellisen kirjalli-
suuden lukeminen ja ymmärtäminen. He mainitsevat, että opiskelijalle on tutkimus-
raporteissa tulosten lisäksi muun muassa seuraavia hyödyllisiä aineksia: 1) muita samaan 
aiheeseen liittyviä raportteja, 2) termejä ja hakusanoja, 3) selvityksiä tutkimusongelmasta 
ja sen alkuperästä: miksi ongelma on tärkeä, mitä jo tiedetään, miten ongelma on rajattu 
ja määritelty ja miten ongelman asettelu on muuttunut, kuka otti sen ensinnä esille, mitä 
on jo havaittu, mitä menetelmiä tutkimuksessa on käytetty jne., 4) tutkimusaiheen kon-
tekstin kuvauksia, 5) havainnoinnin ja tietojen tallennuksen menetelmiä, 6) tieteellisiä 
löytöjä koskevaa keskustelua ja johtopäätösten kehittelyä sekä 7) toimenpide-ehdotuksia 
ja suosituksia. 

Tutkimuksen rakentuminen aiemmalle näkyy tutkimusraporteissa viittaamisena mui-
hin tutkimuksiin. Taina Jääskeläinen (1985) tarkastelee neljää viitteiden funktionmukaista 
luokitusta. Pertti Rautio ja Pertti Suhonen näkivät vuonna 1981 sosiologian ja valtiotietei-
den suomalaisten väitöskirjojen viitteiden tuovan esille seuraavat kolme tieteellisen infor-
maation tyyppiä: 

1. teoreettinen tieto (jonkin tieteenalan piirissä kehitettyjä teorioita, hypoteeseja ja 
yleistyksiä ja käsitteitä) 
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2. metodinen tieto (tutkimusprosessin eri vaiheiden menetelmiä, tekniikkoja ja käytäntöjä 
koskeva tieto) 

3. empiirinen tieto (tutkimuskohdetta tai muuta todellisuuden osaa koskeva tutkimuksen 
tuottama tieto, joka ei ole saavuttanut teoreettisen yleistyksen tasoa). (Rautio & Suho-
nen 1981, 25–26.) 

Rautio ja Suhonen (1981, 147) katsoivat, että heidän läpikäymässään aineistossa vuosilta 
1956–1978 teoreettisia lähteitä oli sosiologiassa 36 % ja valtio-opissa 47 %, metodista 
tietoa välittäneitä lähteitä 15 % molemmissa tieteissä sekä empiiristä tietoa välittäneitä 
sosiologiassa 62 % ja valtio-opissa 54 %. 

Viittaamiselle on havaittu lukuisia viittaamisen syitä. Niihin kuuluu muun muassa tun-
nustuksen antaminen aikaisemmalle tutkimukselle tai sen kritisointi. Eräät lähteet taus-
toittavat tutkimusongelman historiaa ja tutkimuksen lähtökohtia. Jotkin lähteet viittaavat 
käytettyyn metodiin, jotkin viitteet sisältävät vertailumateriaalia. Aiempiin viitattuihin 
tutkimuksiin voidaan suhtautua positiivisesti tai negatiivisesti tai viittaavan julkaisun 
katsotaan antavan uuden tulkinnan tai selityksen lähteen näkemyksille. Osaa viitteistä 
voidaan pitää välttämättöminä, osaa pinnallisina ja rutiininomaisina. (Jääskeläinen 1985; 
Pitkänen 1982, 46–48.) 

Jääskeläinen (1985) katsoo, että edellä kuvaillut luokitukset sopivat luonnontieteisiin 
ja yhteiskuntatieteisiin, mutta ovat puutteellisia humanististen tieteiden kannalta. Näin 
sen takia, että humanistisissa tieteissä kirjallisuus ja arkisto-aineisto on ensinnäkin tutki-
muskohde (primaarimateriaali). Toiseksi humanistisissa tutkimuksissa viitataan aiempiin 
tutkimuksiin (sekundaarimateriaali). 

Vaativinta perustutkinnon suorittajalle kirjallisuuden käyttämisessä on tutkielman te-
keminen. Ylijoki (1993) toteaa, että graduvaiheessa ohjauksen merkitys on keskeistä. 
Ensimmäisenä on aiheen valinta. Jos valitsee aiheen professorin omalta tutkimusalalta, 
ohjaus on todennäköisesti parempaa, mutta aihe ei ehkä kiinnosta. Opettajien taholta 
korostetaan toisaalta perinteisen sivistysyliopiston käsityksen pohjalta, että tutkielma on 
opiskelijan vastuulla etenevä itsenäinen työ, jossa ohjaaja toimii taustatukena ja kommen-
toijana. Toisaalta eräänlaisessa koulutuspakettiajattelussa lähdetään siitä, että ohjaaja laa-
tii opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa osapuolia velvoittavan aikataulun, asettaa sel-
keän tutkimustehtävän ja yrittää ohjauksella varmistaa, että työ valmistuu sovitussa ajassa 
sovituin muodoin. 

Juha Hakala (1996a) selvitti vuonna 1994 opiskelijoiden (438) gradun tekoon liittyviä 
ongelmia. Aloina olivat historia, kasvatustiede, psykologia ja valtio-oppi. Eniten sai mai-
nintoja teoriatiedon puute (151), sitten metoditiedon puute (124) ja kolmanneksi kirjalli-
suusongelmat (82). Seuraavana oli ohjauksen vähäisyys (78). Kirjallisuusongelmat koski-
vat lähinnä sitä, että kirjallisuutta ei ollut varojen puutteessa hankittu kirjastoihin, mutta 
mainittiin myös haku- ja avainsanojen valinnan vaikeus. Samaan aineistoon perustuvassa 
artikkelissa Hakala (1995, 150) toteaa, että vaikka hajonta taustakirjallisuuden ym-
märtämisessä oli eri vastaajaryhmien välillä suuri, ei ongelmaa pidetty kovinkaan huo-
mattavana millään tieteenalalla. 
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4.6  Kriittinen suhtautuminen kirjallisuuteen 

Markus Lammenranta (1991, 78) korostaa kriittisyyden tarpeellisuutta kirjallisuuden 
lukemisessa. Tekstin sisältöhän voi olla virheellistä, harhaanjohtavaa, liiaksi yksinkertais-
tavaa ja jopa valheellista. Säljö (2001, 192–193) tähdentää, että teksti sallii ja suosii 
kriittis-analyyttista suhtautumista paremmin kuin puheviestit. Teksti voidaan lukea 
uudelleen ja uudelleen ja siihen voidaan perehtyä todella yksityiskohtaisesti. Kirjaa ja 
artikkelia luettaessa on mahdollista tarkistaa, onko kirjoittaja ollut johdonmukainen 
perusteluissaan ja käsitteenmuodostuksessaan, kuinka termejä on käytetty jne. 

Tieteellisen tekstin lukeminen ja tekstin (sekä kuvien) ymmärtäminen on vaativaa toi-
mintaa, joka pohjautuu lukijan aikaisempaan tietoon. Vaaditaan alaan liittyvää tietoa ja 
kielenkäytön tapojen (diskurssin) tuntemusta. Lukuprosessissa tehdään olettamuksia siitä, 
mistä tekstissä on kyse, ja käydään tavallaan keskustelua tekstin kanssa. Akateemisen 
koulutuksen saaneellakin on vaikeuksia ymmärtää toisen alan kirjallisuutta. Syvällisesti 
ymmärtävä lukeminen vaatii kykyä nähdä tekstin teemat ja perustelut sekä erottaa ne 
kuvaavien esimerkkien yksityiskohdista. Kun tarkastellaan eritellen jonkin tieteellisen 
tekstin sisältöä, tarkastelun on oltava kaksihaarainen ja kohdistuttava toisaalta käsitteelli-
siin, toisaalta metodologisiin seikkoihin. (Candy 1991, 289–296, 331–336, 344, 362–365; 
Alexander & Kulikowich 1994.) 

Tutkimusraporttien erittelevää lukemista vaikeuttaa se, että tutkimusten ja oppikirjojen 
kirjoittajat eivät pyri helpottamaan kriittistä suhtautumista teksteihin. Tieteelliset tekstit 
pikemmin peittävät kuin paljastavat syntyhistoriansa. Tieteelliset raportit eivät useinkaan 
kerro tutkimustyön valinnoista ja kohdatuista vaikeuksista. (Luostarinen & Väliverronen 
1991, 79.) 

Ennen kuin jonkin alan opiskelija pääsee niin pitkälle, että pystyy tarkastelemaan kriit-
tisesti lukemaansa kirjallisuutta, hän joutuu käymään läpi monia vaiheita. On aloitettava 
alan keskeisistä termeistä ja käsitteistä sekä niiden suhteista ja opittava tuntemaan käyte-
tyt tiedonhankinnan tekniikat ja teoriat. Kuluu aikaa, ennen kuin lukija alkaa täyttää 
marginaaleja relevanteilla kriittisillä huomautuksilla. Eteneminen riippumattomaan alan 
hallintaan etenee alun avuttomuuden tunteista yhä parempaan itseluottamukseen. Vaikka 
ymmärtämisen tunnetta ei pidä sekoittaa ymmärtämiseen, empiiriset havainnot kielen 
tajuamisen alueilta viittaavat kuitenkin siihen, että aikuisilla ihmisillä on hämmästyttävän 
tarkkoja arvioita omista kyvyistään ja rajoituksistaan. (Candy 1991, 343–352.) 

Edellisen perusteella voidaan sanoa, että tieteellisen kirjallisuuden laadun arviointi 
edellyttää korkea-asteista asiantuntemusta, jota perustutkinnon opiskelijoilla ei ole aina-
kaan opiskelun alkuvaiheessa. Jos tieteenalalla vallitsee moniparadigmaattisuus, se tekee 
laadun arvioinnin vielä vaikeammaksi. (Pitkänen 1982, 34.) 

Locke, Silverman ja Spirduso (1998, 59–60) katsovat, että hyvä tapa harjoitella tutki-
muksen kieleen perehtymistä on lukea lyhyitä tutkimusjulkaisuja ja alan ammatillisia 
kirjoituksia, jotka soveltavat alan tieteellisiä menetelmiä. Tekstien luku yhdessä vähentää 
virheellisten tulkintojen määrää. Havaintojen mukaan yhteistyöllä on voimakas positiivi-
nen vaikutus tekstien tarkoituksen selville saamiseen. Jos joutuu lukemaan yksinään, 
suositeltava apukeino on lukea samalla aihetta käsittelevää hyvää kurssikirjaa. 

Opiskelijat voivat arvioida ja valita kirjallisuutta sen laatua ennustavien kriteerien 
avulla. Locke, Silverman ja Spirduso (1998) (1998, 37–55) antavat lähinnä yhteiskunta-
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tieteiden perustutkinnon opiskelijoille tarkoitetussa oppaassaan tästä vihjeitä. He toteavat, 
että vertaisarviointia käyttävät aikakauslehdet ovat tärkein tieteellinen julkaisutyyppi. 
Erinomaisia tutkimuksia voi ilmestyä vähemmän valikoivissa lehdissä, ja puutteita 
sisältäviä käsikirjoituksia pääsee valikoivimpien lehtien seulan läpi. Mutta yleensä lehden 
taso tai maine takaa laadun. Lehden laatua voi evaluoida seuraavien seikkojen avulla: 

− Onko toimituskunnassa henkilöitä, jotka ovat lehden alan johtavia tutkijoita? 
− Ovatko lehdessä arvioijina työskentelevät (lista julkaistaan tavallisesti kerran vuo-

dessa) aktiivisia yliopistotutkijoita? 
− Antaako keskustelu professorien, kirjastonhoitajien, jatko-opiskelijoiden ja opiskelu-

toverien kanssa kuvan, että kyseessä on tasokas lehti? (Mts. 40–42.) 

Muina hyvää laatua ennustavia kriteerejä mainitaan seuraavat: 

− Kirjoittajan/kirjoittajien maineikkuus on laadun tae. Tietenkin artikkelin laatu määräy-
tyy varsinaisesti artikkelin eikä kirjoittajan perusteella. Mutta yleisesti kirjoittajan 
kuuluisuus, akateemiset palkinnot, tärkeät tehtävät, mukanaolo tärkeissä keksin-
nöissä/löydöissä ja julkaisuluettelo takaavat laadun. Jos voi valita mistä aloittaa, kan-
nattaa aloittaa tunnetuista nimistä. 

− Tutkimuksen rahoittajan perusteella voi tehdä päätelmiä. Jos julkaisusta näkyy, että 
tutkimusta on rahoittanut arvostettu säätiö tai valtion virasto, se on lupaus tasokkuu-
desta. Tällaiset rahoittajat vaativat hyvän tutkimussuunnitelman, seuraavat tutkimuk-
sen edistymistä ja käyttävät päteviä arvioijia. 

− Samaten tieteellisen yhdistyksen tai ammatillisen järjestön tuki tutkimuksen tekemi-
selle on laadun takuu. (Mts. 42–44.) 

Locke, Silverman ja Spirduso (1998, 44) muistuttavat, että jyrkkä kahtiajako hyviin ja 
huonoihin tutkimuksiin ei ole oikeutettua. Ei ole vaihtelua vain tutkimusten välillä, vaan 
yhdessä tutkimuksessakin voi olla hyviä ja heikkoja kohtia. 

Tietyt seikat varottavat tutkimuksen heikosta laadusta. Tällaisina mainitaan tekniset 
ongelmat, joitten paljastaminen ei ole helppoa. Mutta jos seuraavat seikat eivät ole selke-
ästi määriteltyjä, on syytä olla varuillaan: 

− tutkittavat/tutkitut muuttujat 
− käsittely tai interventio 
− koehenkilöiden määrä ja ominaisuudet 
− tutkimusasetelma 
− aineiston keruumenetelmät 
− aineiston analyysimenetelmät. (Mts. 46.) 

Jos kaikki muut seikat eri tutkimuksissa ovat yhtäläisiä, suuremman otoksen tutkimus on 
luotettavampi. Erilaisissa tutkimuksissa käytetään erilaisia otosmenetelmiä, mutta tärkeää 
on, että asiaan kuulumattomat tekijät eivät pääse vaikuttamaan tuloksiin. Otos on tärkeä, 
koska se määrittää, voidaanko tutkimuksen tuloksia soveltaa myös toiseen tilanteeseen tai 
ihmisjoukkoon. (Mts. 47–49.) 

Tutkimuksen toistaminen toisissa asetelmissa tai toisten koe-eläinten/henkilöiden 
kanssa on tärkeä luottamusta luova tekijä. Jos uusi tutkimus antaa samat tulokset, se vah-
vistaa luottamusta. Mutta jos tulokset ovat poikkeavia eivätkä edes samansuuntaisia, on 
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syytä varovaisuuteen. Tästä on hyvä esimerkki kylmäfuusio: missään ei pystytty toista-
maan koetta. (Mts. 49.) 

On epäilyttävää, jos tutkimuksen tekijällä tai rahoittajalla tai levittäjällä on intressejä, 
joille tietynlainen tutkimustulos on edullinen. Hälyttävää on, jos tutkimusraporttia levit-
tää vain rahoittava organisaatio eikä tutkimuksen yksityiskohtiin päästä käsiksi. (Mts. 50–
51.) 

Erilaiset pienet virheet ja ristiriitaisuudet ovat varoitusmerkki. Yksittäiset puutteet ei-
vät välttämättä merkitse koko tutkimuksen mitätöitymistä. Tulkinnassa ja johtopäätök-
sissä voi olla virheitä. Voidaan esimerkiksi väittää, että jokin tilanne tai olosuhde johtuu 
tietyistä tekijöistä, jotka kyllä esiintyvät, mutta todelliset syyt voivat olla aivan muita. 
(Mts. 51–53.) 

Locke ja kumppanit esittävät 12-kohtaiset yksityiskohtaiset listat kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen tutkimuksen arvioinnista. He kehottavat kiinnittämään huomiota muun 
muassa tutkimuskysymyksiin, aineiston keräämistapaan, analyysimenetelmiin ja keskei-
siin tuloksiin. Lopuksi opiskelijan kannattaa kysyä itseltään, mitä erityisen kiinnostavaa 
ja arvokasta tutkimusraportista on opittavissa. (Locke, Silverman ja Spirduso 1998, 74–
100.) 

4.7  Yhteenveto 

Tieteellisessä koulutuksessa perehdytetään tieteenalan perinteeseen ja vallitseviin käytän-
töihin, terminologiaan, tutkimuskohteisiin, tutkimusmenetelmiin, teorioihin ja koulu-
kuntiin, kommunikaatioväyliin, arvoihin ja sosiaalisiin normeihin. Opetuksen sisältönä 
ovat erilaiset ”tekstit”, jotka voivat olla kirjallisuutta, suullisia esityksiä tai käytännön 
harjoituksia. Kirjallisuuden määrällinen osuus vaihtelee aloittain. Nopeasti kehittyvillä ja 
taitoja korostavilla aloilla kirjallisuuden rooli on vähäisempi. 

Toisaalta yliopisto-opetuksen tavoitteena on tai pitäisi olla kriittisen ja itsenäisen asen-
noitumisen kehittäminen. Tietyt opetusmenetelmät luontuvat tähän tarkoitukseen parem-
min kuin toiset. Ongelmaperustainen opiskelu on sopiva itsenäisyyden ja kriittisyyden 
kehittämisessä. Siihen liittyy myös tietoaineiston itsenäinen hankinta, arviointi ja käyttö. 

Tieteellisten tekstien lukeminen on vaativaa toimintaa. Lukemisen taidot kehittyvät hi-
taasti ja liittyneinä tieteenalan hallinnan edistymiseen. Tieteellisen julkaisun arviointi 
edellyttää asiantuntemusta, mutta julkaisun laatua voi ennakoida sitä ennustavien kritee-
rien avulla. 



5 Informaatiolukutaidon opetus 

Akateeminen asiantuntijuus vaatii kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan. Itsenäisen tiedon-
hankinnan kyvyn kehittyminen edellyttää perehtymistä tiedontarpeiden tunnistamiseen, 
tiedonlähteiden etsimiseen, valintaan ja arviointiin sekä harjaantumista tiedon hyödyntä-
miseen. Monesti opiskelijat ovat joutuneet oppimaan näitä asioita itsekseen, mutta oppi-
minen on varmempaa opastettuna. 

Kirjallisuuden haun ja valinnan opetus on tiedonhankinnan ohjauksen ydinalue. Sillä 
on pitkä historia. Opetuksesta ovat aikojen kuluessa vastanneet yliopistojen opettajat ja 
kirjastonhoitajat. 

5.1  Informaatiolukutaidon opetuksen ja käsitteiden historia 

Pertti Vakkari (1992) tutki tieteellisen kirjallisuuden opetusta (historia literaria) Euroo-
pan yliopistoissa. Francis Bacon esitti vuonna 1605 historia literarialle tehtävän ja mene-
telmän, ja hänen ajatuksensa saivat vastakaikua Saksassa. Historia literaria oli valmistava 
aine. Sen opetuksessa professorit neuvoivat kirjaston käyttöä, selostivat elämäkerrallisia 
tietoja eri alojen tiedemiehistä ja kuvailivat heidän tuotantoaan. Tieteellisen kirjallisuuden 
kasvu teki tehtävän vähitellen hyvin kuormittavaksi ja epäkiitolliseksi. Kirjallisuuden 
haun apuvälineiden kehittyminen 1800-luvulla antoi opiskelijoille mahdollisuuksia 
itsenäiseen kirjallisuuden löytämiseen. (Vakkari 1992, 12–14, 52–55, 85–91.) 

Nancy Fjällbrant ja Ian Malley (1984, 14–17) havaitsivat käytännöllisen ja teoreettisen 
kiinnostuksen kirjaston käytön opettamiseen syntyneen englanninkielisissä maissa jossa-
kin määrin jo 1800-luvulla. Yhdysvalloissa kirjastonkäytön opetus alkoi 1800-luvun 
loppupuolella. Ensimmäiset yliopistokirjastojen johtajina aluksi lähinnä osa-aikaisesti 
toimineet henkilöt olivat professoreita, jotka sisällyttivät opetukseensa kirjastoaineiston 
käytön ohjauksen. (Hopkins 1982.) 

Skandinavian maissa mielenkiinto käyttäjäkoulutukseen heräsi akateemisissa kirjas-
toissa varsinaisesti 1960-luvulla, Keski-Euroopassa seuraavalla vuosikymmenellä. Suo-
messa aloiteltiin käyttäjäkoulutusta yliopistokirjastoissa 1950-luvulla. Tärkeä virstanpyl-
väs oli Teknillisen korkeakoulun informatiikan kurssi opiskelijoille 1970-luvulla. (Sini-
kara & Järveläinen 2003.) Oulun yliopistossa opetus alkoi 1960-luvulla ja tavoitti 1980-
luvulla jo lähes kaikki opiskelijat (Kautto 1998, 101–102). 
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Opetus on saanut eri aikoina erilaisia nimiä, jotka kuvaavat opetuksen tavoitteiden ja 
sisällön laajenemista ja irtautumista perehdyttämisestä yhteen kirjastoon. On puhuttu kir-
jaston käytön opetuksesta (library instruction, library skills instruction, library user 
education), kirjallisuuden hakuvälineiden käytön opetuksesta (bibliographic education, 
bibliographic instruction) ja laajemmin informaatiotaitojen opetuksesta (information 
skills teaching) ja informaatiolukutaidon (information literacy) opetuksesta. (George 
1990, 108; Snavely & Cooper 1997.) Suomessa on käytetty myös termejä tiedonhakutai-
tojen opetus ja tiedonhankintataitojen opetus (Kirjastopoliittinen ohjelma 2001, 15). 

Informaatioteknologian ja tietoverkkojen kehitys on synnyttänyt uusia näkökulmia, 
käsitteitä ja koulutustarpeita. Vielä 1970-luvulla tietokantahakuja, jotka olivat kalliita, 
tekivät yksinomaan kirjastonhoitajat ja informaatikot. Nyt tiedontarvitsijat hakevat 
kirjallisuutta tietokannoista yleensä itse. WWW:n syntyminen on tuonut tavattoman laa-
jan määrän alkuperäisiä verkkodokumentteja ja painettujen julkaisujen elektronisia versi-
oita kaikkien Internetin käyttäjien ulottuville. (Ks. esim. Mercado 1999.) 

David Bawden (2001) on tarkastellut informaatiovälineiden käyttämiseen liittyvien 
käsitteiden käyttöön ottoa ja sisältöä. Bawden selvitti, milloin käsitteet esiintyivät vuo-
sina 1980–1999 tietokannoissa Library and Information Science Abstracts (LISA) ja 
Social Scisearch. Tulos oli seuraava: 

Taulukko 2. Informaatiotaitokäsitteiden esiintyminen (Bawden 2001, 220). 

Termi Suomenkielinen vastine Esiintymisvuosi 
library literacy kirjaston käyttötaito 1980–1999 
information literacy informaatiolukutaito 1981–1999 
computer literacy tietokonelukutaito 1981–1999 
media literacy medialukutaito 1980, 1984–86, 1989, 1992–1999 
network literacy tietoverkkojen käyttötaito 1994–1999 
digital literacy digitaalinen lukutaito 1997–1999 

Eri kirjoittajat määrittelevät edellä mainittuja ”lukutaitoja” eri tavoin, suppeammin tai 
laajemmin, taitoja tai informaatiosisältöjen hallitsemista korostaen. Tässä yhteydessä 
lukutaito tarkoittaa kykyjä ja taitoja käyttää välineitä älyllisten tavoitteiden saavuttami-
seksi. (Marcum 2002, 13; ks. myös Bawden 2001, 218–221.) Lukutaidoissa on normaa-
listi kysymys jatkumosta, taitoa on enemmän tai vähemmän, mutta kokonaan yllä luetel-
lut taidot nykyajan opiskelijoilta tuskin puuttuvat (Potter 2001, 7–8). 

Informaatiolukutaito-termin lanseerasi alun perin vuonna 1974 Paul Zurkowski, Yh-
dysvaltain Information Industry Associationin presidentti. Erään määrittelyn mukaan 
informaatiolukutaito on kyky löytää, arvioida ja käyttää erilaisissa lähteissä olevaa infor-
maatiota. (Bawden 2001, 231.) Informaatiolukutaito-termiä on kirjastopiireissä kritisoitu, 
mutta se näyttää vakiinnuttaneen asemansa ja on tällä hetkellä yleisesti käytetty. 
(Maughan 2001, 71; Snavely & Cooper 1997). Suomessa termiä on arvosteltu siksi, että 
se ei ole lyhyt, ei omakielinen eikä kerro käsitteen tärkeimpiä piirteitä (Pöytälaakso-
Koistinen 2003). 

Medialukutaidon määrittelyssä on painottunut televisiossa, radiossa, lehdistössä ja In-
ternetissä levitettyjen aineistojen sisällön arviointi ja valinta. Median sisältöjen tulkinta ja 
arviointi vaatii faktuaalisen, sosiaalisen, eettisen, emotionaalisen ja esteettisen informaa-
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tion jäsentynyttä hallintaa. (Potter 2001, 5–7.) Monet tutkijat ovat nähneet me-
dialukutaidon osaksi informaatiolukutaitoa (Bawden 2001, 225). Medialukutaidon 
asiantuntija taas katsoo, että medialukutaitoon tarvitaan lukemisen taitoa, visuaalista 
lukutaitoa ja tietokonelukutaitoa (Potter 2001, 3–4). 

Tietokonelukutaito määritellään aina taidoksi käyttää tietokonetta, mutta jotkin määrit-
telyt laajentavat tietokonelukutaidon käsittämään myös informaatiosisältöjen tuntemisen 
ja kriittisen arvioinnin, tietokoneen käytön tutkimuksessa, informaation luomisen ja 
julkaisemisen ym. (Bawden 2001; Savolainen 2002.) 

Reijo Savolainen (2002) katsoo tietoverkkokompetenssin (network competence) koos-
tuvan toisaalta tiedosta (knowing that) ja toisaalta taidoista (knowing how). Tietoverk-
kokompetenssi sisältää neljän alueen hallinnan: tiedetään, mitä informaatioresursseja 
Internetissä on, osataan käyttää informaatio- ja kommunikaatioteknisiä välineitä, osataan 
arvioida saatua informaatiota ja hyödyntää tietokonepohjaisia kommunikaatiovälineitä. 

Kirjastojen käyttäjäkoulutusta ja informaatiolukutaitoa koskeva kirjallisuus on laaja ja 
kasvava. Hannelore Rader (2002, 242) mainitsee, että viimeisen kolmenkymmenen vuo-
den aikana on ilmestynyt yli 5000 julkaisua kirjastojen käyttäjäkoulutuksesta ja informaa-
tiolukutaidosta. Anna Marie Johnson ja Rader (2002) sisällyttivät kirjastonkäytön ja 
informaatiolukutaidon englanninkielisen kirjallisuuden bibliografiaansa vuoden 2001 
kirjallisuutta 281 julkaisua. Vuoden 1973 vastaavassa bibliografiassa oli vain 28 viitettä 
(Rader 2000). 

Tällä hetkellä on informaatiolukutaidolle runsaasti huomiota osoittavia tieteellisiä ai-
kakauslehtiä kuten Reference Services Review ja Research Strategies. Myös lehdissä 
College & Research Libraries ja Journal of Academic Librarianship informaatiolukutaito 
on saanut paljon tilaa. Kirjallisuudessa on keskusteltu muun muassa opetuksen peruste-
luista, opetuksen tavoitteista ja sisällöstä sekä opetuksen organisoinnista. 

5.2  Opetuksen perustelut 

Candy (1991) esittää aikuisten itseopiskelusta puhuessaan näkökohdan, joka pätee yli-
opisto-opiskeluunkin. Hän toteaa, että jos opiskelijat joutuvat tekemisiin vain siististi 
pakatun ja huolellisesti järjestetyn valmiin aineiston kanssa, he eivät tajua, millaista 
tarkistamista ja harkintaa tarvitaan tiedollista maailmaa rakennettaessa. Opiskelijoiden on 
päästävä näkemään, että tieto on jatkuvasti muuttuvaa ja hypoteeseja sisältävää. Tämän 
takia opiskelijat olisi opetettava ohjaamaan omaa oppimistaan niin, että kehitetään heidän 
bibliografioiden ja tietokantojen käyttämisen taitoaan ja heille annetaan kuva tieteellisen 
työskentelyn ja raportoinnin vaiheista. (Candy 1991, 360–361.) 

Tarjolla olevien hakumahdollisuuksien ja aineistojen runsaus on häkellyttävän suurta. 
Siksi opiskelijoille tulisi opettaa tiedontarpeiden analysointia ja muotoilua, hakutermien 
ja käyttökelpoisten hakustrategioiden valintaa sekä erilaisten tiedonlähteiden tuntemusta 
ja arviointia. (Mercado 1999.) 

Fjällbrant ja Malley (1984, 21–32) perustelevat kirjastonkäytön opetusta sillä, että läpi 
elämän tarvitaan opiskelua. Tiedon määrän nopea kasvu tekee jatkuvan opiskelun välttä-
mättömäksi. Jos halutaan, että opiskelijat kehittyvät kriittisiksi, heillä täytyy olla kyky 
hakea kirjallista aineistoa käyttöönsä. Opetusmenetelmien muuttuminen itsenäistä työs-
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kentelyä vaativaksi edellyttää tätä jo opiskeluaikana. Breivik (1998, 22–23) on esittänyt 
samansuuntaisia ajatuksia. 

Runsaasti siteerattu on yhdysvaltalaisen järjestön Association of College and Research 
Libraries (ACRL) informaatiolukutaidon perustelu (Information literacy competency 
2000, suomennos Informaatiolukutaidon osaamistavoitteet yliopisto- ja korkeakouluope-
tuksessa 2001): 

Informaatiolukutaidon merkitys on myös yhä tärkeämpää nykymaailmassa, jolle on 
tunnusomaista nopea teknologinen muutos ja lukuisat tiedonlähteet. 

Koska ympäristömme monimutkaistuu kiihtyvällä nopeudella, ihmiset joutuvat en-
tistä moninaisempien ja runsaslukuisempien valintojen eteen hakiessaan tietoa niin 
akateemisissa opinnoissaan, työpaikallaan kuin henkilökohtaisessa elämässään. 

Tiedonhankintataitojen ja informaatioteknologisten taitojen merkitystä ovat korostaneet 
myös kansainväliset järjestöt ja toimielimet kuten OECD, Euroopan unionin komissio ja 
European University Association. Yhdysvalloissa, Australiassa ja monissa Euroopan 
maissa on korkeakoulutuksen järjestöjen ja kirjastoalan organisaatioiden toimesta perus-
teltu informaatiolukutaidon tarpeellisuutta ja hahmoteltu informaatiolukutaidon edistä-
misohjelmia. (Breivik 1998, 1–17; Virkus 2003.) Suomessa valtioneuvosto on koulu-
tuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2003–2008 antanut kirjastoille velvoit-
teen huolehtia osaltaan siitä, että korkeakouluista valmistuneilla on hyvä informaa-
tiolukutaito (Karjalainen 2003). 

Kirjastojen kannalta tarkasteltuna voidaan sanoa, että kirjaston käytön kollektiivinen 
opettaminen vähentää henkilökohtaisen neuvonnan työmäärää. Samalla se lisää kirjas-
toon sijoitettujen varojen, kokoelmien ja palvelujen hyödyntämistä. (Lubans 1974, 212; 
Leckie 1996.) 

Toisaalta on keskusteltu myös siitä, tarvitaanko informaatiotaitojen opetusta ja lisääkö 
opetus opiskelijoiden kykyä hakea kirjallisuutta. Mary George (1990) havaitsi monien 
yliopisto-opettajien olevan sitä mieltä, että kova kokemus on paras opettaja. Hän mainit-
see myös tutkimuksia, joiden mukaan kirjaston käytön opetus ei tuota selvästi havaittavia 
etuja. Tällaiseen johtopäätökseen päätyi esimerkiksi Kalifornian yliopistossa (University 
of California – Irvine) tehty laaja selvitys. Käyttäjäkoulutusta saaneessa koeryhmässä oli 
234 opiskelijaa, samoin vertailuryhmässä. Opiskelumenestyksessä ei havaittu merkittäviä 
eroja. (Selegean, Thomas & Richman 1983.) Penny Beile (2003) tuli 106 henkilön 
testauksessa siihen tulokseen, että kirjastonkäytön opetus ei näy opiskelijoiden taidoissa. 

Erityisesti Yhdysvalloissa on kehitetty ja käytetty testejä opiskelijoiden tiedonhakutai-
tojen mittaamiseen. Patricia Maughan toteaa, että 1990-luvun yhdysvaltalaiset tutkimuk-
set antavat ristiriitaisen kuvan opiskelijoiden taidoista ja kyvystä arvioida taitojaan. 
Maughanin omassa yliopistossa (University of California – Berkeley) tehtiin 1994–1999 
kyselyjä ja testejä humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Havait-
tiin, että opiskelijat pitivät taitojaan parempina kuin ne todellisuudessa olivat. Esimer-
kiksi sosiologian ja valtio-opin opiskelijoista vain neljä prosenttia piti taitojaan kehnoina 
vuonna 1999, mutta testit osoittivat, että 71 prosentilla tiedonhaun taitaminen oli heikkoa. 
Keskeisiäkään tietokantoja ei tiedetty. (Maughan 2001.) 

Anne Fullerton ja Gloria Leckie (2002, 194–195) selostavat lukuisia Yhdysvalloissa 
1990-luvulla tehtyjä tutkimuksia. Ne osoittavat, että opiskelijat eivät osanneet löytää 
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sopivia tietokantoja, käyttää luettelotietokantoja, rajoittaa tietokantahakuja, valita rele-
vantteja viitteitä ja lisäksi opiskelijat tunsivat hämmennystä joutuessaan käyttämään 
kirjastoa. 

5.3  Opetuksen tavoitteet ja sisältö 

Tiedonhankintataitojen opetuksen tavoitteet ja sisältö ovat muuttuneet ja laajentuneet ajan 
mittaan. Malley huomauttaa, että kirjaston käytön taitojen opetus on kirjastokeskeistä, 
informaatiotaitojen opetus on informaatiokeskeistä. Kirjasto on vain yksi instituutioista, 
jotka tarjoavat informaatiota. Informaation käsittelyllä on monia muitakin ulottuvuuksia 
kuin tiedonhaku. Näitä taitoja voidaan jopa kutsua yhteisnimellä oppimisen taidot. 
(Malley 1984, 7, 50.) 

Malley (1984, 51–52) ryhmittelee informaatiotaidot (information skills) neljään pää-
ryhmään: tiedon hankinta, tiedon arviointi, tiedon järjestäminen sekä tiedon käyttäminen 
ja kommunikaatio. Tiedonhankintaan kuuluu muun muassa hakustrategioiden suunnittelu 
sekä hakuvälineiden ja tiivistelmäjulkaisujen käyttö. Tiedon arviointiin sisältyy Malleyn 
mukaan kirjallisuuden valinta ja arviointi sekä dokumenttien tulkinta. Kommunikaatiotai-
toihin kuuluu esimerkiksi tutkimusraporttien kirjoittaminen. 

Samansuuntainen kuin Malleyn pitkä luettelo, on Marklessin, Streatfieldin ja Bakerin 
lista (1992, 5). He määrittelevät informaatiotaitoihin kuuluviksi kirjaston käyttötaidot 
(library skills), opiskelutaidot (study skills), kognitiiviset taidot (cognitive skills) sekä 
itsenäiseen opiskeluun tarvittavat taidot (the additional skills needed for independent 
study). Kognitiivisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi analyysin, synteesin teon, valinnan ja 
hylkäämisen, arvioinnin sekä kommunikaation taidot. 

Suomalaisissa yliopistokirjastoissa tukeudutaan tällä hetkellä aiemmin mainittuun 
ACRL:n informaatiolukutaidon määrittelyyn (ks. Informaatiolukutaidon osaamistavoit-
teet yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa 2001). Määrittelyn mukaan informaatiolukutai-
don omaava henkilö kykenee: 

− määrittelemään tarvittavan tiedon laajuuden 
− pääsemään käsiksi tarvittavaan tietoon tehokkaasti 
− arvioimaan tietoa ja sen lähteitä kriittisesti 
− liittämään valitun tiedon omaan tietopohjaansa 
− käyttämään tietoa tehokkaasti saavuttaakseen tietyn päämäärän 
− ymmärtämään tiedon käyttöön liittyviä taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia 

kysymyksiä sekä toimimaan eettisesti ja laillisesti hakiessaan ja käyttäessään tietoa.  

Maureen Nimon huomauttaa, että yllä olevasta kuvastuva täysi omavaraisuus ei ole infor-
maatiolukutaitoisen henkilön välttämätön ominaisuus. Luonnehdintoihin olisikin hänen 
mielestään lisättävä seitsemäs: Informaatiolukutaitoinen henkilö kykenee arvioimaan, 
milloin hän tarvitsee asiantuntijan apua ratkaistakseen tiedon hankintaan liittyvän ongel-
mansa. (Nimon 2002, 185–186.) 

Informaatiolukutaidon opetuksen sisältö määritellään osaamistavoitteiden kautta. Niitä 
kuvataan ACRL:n määrittelyissä viidellä standardilla ja 22 suoritusindikaattorilla. Ensim-
mäinen standardi koskee tarvittavan tiedon luonteen ja laadun määrittelyä, toinen tiedon 
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tehokasta hakua, kolmas tiedon ja sen lähteiden kriittistä arviointia ja käyttöä, neljäs tie-
don esittämistä ja kommunikointia sekä viides standardi tiedon käyttöön liittyviä talou-
dellisia, oikeudellisia, eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. (Informaatiolukutaidon 
osaamistavoitteet yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa 2001.) 

Informaatiolukutaidon opetus edeltävine muotoineen on kehittynyt kirjastojen ja kir-
jastonhoitajien toimesta eikä ole useinkaan muodostunut koko yliopistoyhteisön kannat-
tamaksi asiaksi. Opetuksen tavoitteet on muovattu informaatikon näkökulmasta, eikä 
niitä laadittaessa ole otettu huomioon sellaisia tekijöitä, jotka saavat tehtäviään suorit-
tavan opiskelijan tyytymään vaatimattomampaan tavoitetasoon. (Nimon 2002, 180–184.) 

5.4  Informaatiolukutaidon opetuksen ajoitus ja organisointi 

Malley tähdensi 1980-luvulla, että informaatiotaitojen opetuksen tavoitteiden täytyy olla 
sopusoinnussa koulutuslaitoksessa muuten asetettujen tavoitteiden ja esiintyvien tarpei-
den kanssa. Se, kenen tehtävä opetus on, vaatii miettimistä, samoin opetuksen ajoitus ja 
sijoitus. Esimerkiksi englantilaisissa ja yhdysvaltalaisissa yliopistoissa informaatiotaito-
jen opetusta on annettu yleisopintojen (General Studies, Liberal Studies, Communication 
Studies jne.) yhteydessä. Kirjaston omaa opetusta voidaan antaa erillisinä kursseina, 
opintojaksoihin liitettyinä osioina tai aineopetukseen integroituna tai tiedonhakutilan-
teessa tarjottuna. Kullakin menettelyllä on omat etunsa ja haittansa. (Malley 1984, 49, 
121–130; Fjällbrant & Malley 1984, 198–200; Rockman 2002.) 

Aineopetukseen integroitua tiedonhakutaitojen koulutusta monet pitävät parhaana 
muotona. Integroitua opetusta on kuitenkin työlästä ja kallista järjestää. (Batt 1986, 163–
164, 170–172; Fullerton & Leckie 2002, 197.) Opintojaksoihin kytketty tiedonhaun ope-
tus on varsin yleistä. Tiedonhaun opetusta on liitetty yleisopetukseen (esimerkiksi tulo-
kaskoulutukseen, kirjoittamisen opetukseen tai tutkimusmenetelmäkursseihin) tai tieteen-
alan opintojaksoihin. Erillisten vapaaehtoisten informaatiotaitokurssien ongelmana 
pidetään vähäistä osallistumista. Kun kirjastot ovat saaneet käyttöönsä tietokoneluokkia, 
informaatiotaitojen opetukseen on sisällytetty tietokanta- ja verkkohakuja sekä demonst-
raatioita. (Fullerton & Leckie 2002, 197–199.) 

Perinteisesti kirjastonkäytön ja hakuvälineiden opetusta on tarjottu yliopisto-opiskeli-
joille kolmessa vaiheessa. Vaiheet ovat olleet: 1) tulokkaiden tutustuttaminen kirjastoon, 
2) opiskelijoiden perehdyttäminen tietyn alan tiedonlähteisiin siinä vaiheessa, jolloin he 
alkavat tehdä esseitä, esitelmiä ja tutkielmia, ja 3) jatko-opiskelijoiden perusteellisempi 
bibliografinen ohjaus. (Goggin 1974, 107–109; Tammekann & Kokkonen 1984, 259–
260.) 

Uudessa suomalaisessa informaatiolukutaidon opiskelua koskevassa suosituksessakin 
ehdotetaan kolmivaiheista opetusta. Ehdotus on yliopistokirjastojen yhteisen työryhmän 
laatima. Ensimmäiseksi opetusta annettaisiin uusille opiskelijoille osana muita pakollisia 
yleisopintoja. Toinen vaihe ehdotetaan toteutettavaksi osana proseminaaria (kandidaatin-
tutkielmaseminaaria). Kolmas jakso olisi maisteriopinnoissa esimerkiksi graduseminaarin 
yhteydessä. (Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus 2004.) 

Ohjausta tarjotaan myös tiedonhaun oppaissa, jotka voivat olla painettuja tai verkossa 
olevia. Tietoverkon kautta käytettävät aineistot ja kurssit ovat kotimaisia tai ulkomaisia. 
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Suomessa verkko-opetusta tarjosi vuonna 2001 kahdeksan yliopistokirjastoa. (Suikkanen 
2001, 4–7.) Verkkopohjaisia opiskelupaketteja on kehitetty yhteistyössä ainelaitosten 
kanssa. Verkossa olevien kurssien ja oppaiden etu on, että ne ovat jatkuvasti käytettävis-
sä. (Juntunen 2001, 2.) 

Ray Lester (1979) katsoo, että opiskelijoiden kouluttaminen kirjallisuuden hakuun 
olisi korkeakouluissa hoidettava opettajien, ei kirjastonhoitajien toimesta. Lester peruste-
lee näkemystään sillä, että kirjastonhoitajat eivät voi tuntea riittävästi yliopiston eri aloja 
sekä niiden terminologiaa ja aineistoja voidakseen antaa pätevää kirjallisuuden opetusta. 
On myös esitetty, että on ekonomisempaa kouluttaa kirjallisuuden hakuvälineitä käyttä-
mään yliopistojen opettajia kuin suuria opiskelijamassoja. Opettajat voisivat sitten jakaa 
tietämystään opiskelijoilleen. (Haynes 1996, 209.) 

Lesterin kanssa voi olla samaa mieltä siten, että opettajatkin olisi hyvä saada antamaan 
kirjallisuuden haun ja valinnan opetusta. Opettajilla on sellaista tietoa alallaan käytettä-
vistä kirjallisuuden käyttökelpoisuuden mittareista, joka kirjastonhoitajilta enimmäkseen 
puuttuu. 

Informaatiotaitojen opetuksen saaminen pakolliseksi puhumattakaan integroinnista tai 
opettajien itse antamasta ohjauksesta kilpistyy useasti opettajien asenteisiin. Opettajat 
saattavat esimerkiksi katsoa, että kirjaston käyttö on helppoa, eikä vaadi opetusta. (Batt 
1986.) Käyttäjäkoulutuskirjallisuutta 25 vuotta läpikäynyt ja arvioinut Rader (2000) to-
teaa, että yliopistoissa kirjastonhoitajien yritykset luoda yhteistyötä informaatiotaitojen 
opetuksessa opettajien kanssa eivät ole olleet kovin menestyksellisiä. Toisaalta Patricia 
Breivik (1998, 28–76) ja Evelyn Haynes (1996) esittävät lukuisia esimerkkejä opettajien 
aktiivisuudesta sekä opettajien ja kirjastonhoitajien yhteistyöstä tiedonhankintataitojen 
opetuksessa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa. 

Yhdysvalloissa informaatiotaitojen opetusta on liitetty oppimiskeskusten toimintaan, 
jolloin on käytetty hyväksi opiskelijatutoreiden panosta (Deese-Roberts 2001). On ko-
keiltu informaatiolukutaidon opetuksen yhdistämistä kirjoittamisen kurssien yhteyteen 
(Elmborg 2001). Yli 400 yhdysvaltalaisessa collegessa ja yliopistossa on ollut kirjoittami-
seen painottuneita opintojaksoja, joihin on kytketty tiedonhankintataitojen opetusta 
(Haynes 1996, 202). Niinpä University of Rhode Islandin täydennyskoulutuskeskuksessa 
opiskelijat saivat kirjoittamisen opiskelussa opastusta kirjallisuuden haussa ja tieteelli-
sessä kirjoittamisessa, analysoivat artikkeleita, laativat lyhyitä tieteellisiä tekstejä kirjas-
toa apuna käyttäen ja arvioivat toistensa tekstejä (Sheridan 1995a). Waynen yliopistossa 
kaksi tieteellisen tutkimuksen johdantokurssin seitsemästä viikosta käytettiin kirjastossa 
artikkeleiden hakuun ja analysointiin (Raspa & Ward 2000). Iso-Britanniassa Leicesterin 
yliopiston lääketieteellisen biokemian ja genetiikan opiskelijoille pidetyllä kurssilla 
opiskelijat erittelivät hyvätasoisen tieteellisen artikkelin rakennetta ja kirjoittivat siitä 
tiivistelmän (Willmott, Clark & Harrison 2003). 

5.5  Kirjallisuuden arvioinnin opetus 

Kirjallisuuden tai informaation arviointi ja kriittinen ajattelu mainitaan yhtenä osiona 
monissa informaatiotaitojen ja informaatiolukutaidon sisällön määrittelyissä (esim. 
Malley 1984; Markless, Streatfield & Baker 1992; Bawden 2001). Sen määrittely, mitä 
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arviointiin sisältyy ja miten sitä olisi opetettava, jää kyllä usein varsin ylimalkaiseksi. 
Mutta eritteleviä luonnehdintojakin on esitetty. 

Brouwer (1997, ks. Bawden 2001, 242) katsoo, että kriittinen suhtautuminen infor-
maatioon sisältää seuraavat viisi komponenttia: 

1. informaation ja tiedon erottaminen 
2. sen tarkastelu, millainen lähde on kyseessä ja millaisin edellytyksin informaatio on 

tuotettu 
3. informaation käyttökelpoisuuden, ajankohtaisuuden, tarkkuuden ja johdonmukaisuu-

den arviointi 
4. valmius jatkaa hakua tyytymättä ensiksi löydettyihin lähteisiin 
5. suhtautuminen kriittisesti tiedonhankintateknologialla saatuihin tuloksiin. 

ACRL:n informaatiolukutaidon standardit esittävät arviointiin liittyviä asioita melko 
tarkasti (ks. Informaatiolukutaidon osaamistavoitteet yliopisto- ja korkeakouluopetukses-
sa 2001). Ensimmäisessä standardissa vaaditaan, että opiskelija tunnistaa aineistojen 
tarkoituksen ja niiden kohderyhmän (esimerkiksi kansantajuinen vs. tieteellinen, nykyai-
kaan kuuluva vs. historiallinen), erottaa primaarit ja sekundaarit tiedonlähteet sekä 
ymmärtää, miten niiden käyttö ja merkitys eroavat tieteenaloittain. 

Toisessa standardissa arviointiin ei kiinnitetä huomiota. Kolmannessa standardissa 
edellytetään, että opiskelija tutkii ja vertailee eri lähteistä saatua tietoa arvioidakseen sen 
luotettavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, merkitystä, ajantasaisuutta ja näkökulmaa 
tai puolueellisuutta. Lisäksi vaaditaan, että opiskelija analysoi tietoja tukevien väitteiden 
tai metodien rakennetta ja logiikkaa, tunnistaa ennakkoluulot, petoksen tai manipulaation 
sekä tunnistaa sen kulttuurisen, fyysisen tai muun kontekstin, jossa tieto on luotu, ja 
ymmärtää kontekstin merkityksen tiedon tulkinnassa. 

Edelleen kolmannen standardin mukaan opiskelijan olisi verrattava uutta tietoa aikai-
sempaan määritelläkseen tiedon lisäarvon, ristiriitaisuudet tai muut ainutkertaiset piirteet. 
Hänen olisi myös tutkittava kirjallisuudessa esiintyviä eriäviä näkökantoja ja päätettävä, 
ottaako näkökannat huomioon vai hylkääkö ne. (Informaatiolukutaidon osaamistavoitteet 
yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa 2001.) 

Samantapaisia ovat määrittelyt ohjeistossa Standards for Student Learning, jonka 
American Association of School Librarians ja Association for Educational Communica-
tions and Technology yhdessä muotoilivat (Breivik 1998, 16–17), sekä esimerkiksi State 
University of New Yorkin ohjeistossa vuodelta 1997 (Spitzer, Eisenberg & Lowe 1998, 
194–195). 

Breivik (1998, 28–30) liittää kriittisen ajattelun (critical thinking) keskusteluun kirjal-
lisuuden arvioinnista. Hänestä esimerkiksi tutkijoiden välisten erimielisyyksien ku-
vaaminen saattaa auttaa opiskelijoita ymmärtämään tieteen kehityksen luonnetta ja roh-
kaista omakohtaisiin kannanottoihin. Craig Gibson (1995) toteaa kriittisen ajattelun vah-
vaksi pedagogiseksi virtaukseksi. Kirjastojen käyttäjäkoulutuksesta vastaavien hän katsoo 
jakautuneen suhtautumisessaan kriittisen ajattelun opettamiseen. Eräät haluavat pysytellä 
tiedonhaun perustaitojen opettajina. Gibson itse kannattaa opetusta, jossa opiskelijat saa-
vat kokonaiskuvan informaatioympäristöstään ja oppivat evaluoimaan hakutapojaan ja 
löydettyjä lähteitä. 

James Elmborg (2001) pohtii, mitä kirjallisuuden kriittisen tarkastelun tulisi yliopisto-
opiskelussa sisältää. Hänen mielestään siihen voisi kuulua sen arviointi, miten lähteet 
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sopivat akateemiselle tasolle, lähteiden relevanssi tutkielman kannalta, lähteistön kohe-
renssi ja tietoisuus lähteissä mahdollisesti esiintyvistä vinoumista. 

Wilson (1991) katsoo, että yliopisto-opiskelijoiden bibliografisessa perehdyttämisessä 
voisi olla hyödyllistä keskittyä kirjallisuuden rakenteisiin, joita näkökulmasta riippuen on 
monenlaisia. Aiheenmukainen jako on yksi, kirjallisuustyyppien mukainen toinen. Kirjal-
lisuuden jako ”elävään” ja ”kuolleeseen”, käyttökelpoiseen ja merkityksensä menettä-
neeseen on eräs mahdollinen tarkastelutapa. Tietyn alan kirjallisuutta voidaan tarkastella 
myös metodologisista, teoreettisista ja ideologisista näkökulmista. Alat jakaantuvat usein 
kilpaileviin ajatussuuntiin tai menetelmällisiin leireihin. 

Wilsonin (1991) mielestä käyttäjäkoulutuksessa pitäisi olla tavoitteena, että yliopisto-
opiskelija ei ainoastaan oppisi hakemaan kirjallisuutta itsenäisesti vaan oppisi myös 
arvioimaan sitä. Yleinen käsitys on, että vain alan asiantuntija pystyy evaluoimaan mui-
den tutkijoiden tuotantoa. Mutta Wilsonin mielestä opiskelija voi kehittyä itsenäiseksi 
arvioijaksi saatuaan taustatietoa alansa kirjallisuudesta. 

Malley (1984, 54–55) toteaa, että normaalisti kirjaston käytön opetuksessa ei ole juuri-
kaan käsitelty tiedon arviointia ja sanoo, että kirjastonhoitajilla harvoin onkaan päte-
vyyttä sen opettamiseen. Anne Grafstein (2002) pohtii arvioinnin opetuksen vastuun oi-
keaa jakamista. Hänen mielestään kirjastonhoitaja saisi opettaa informaation hakemisen 
taitoja. Kirjastonhoitaja voisi myös kouluttaa opiskelijoita soveltamaan yleisiä informaa-
tion arvioinnin kriteerejä. Opiskelijoiden pitäisi siis oppia katsomaan, onko julkaisu ajan 
tasalla, edustaako teksti asiantuntemusta, onko tekstissä havaittavissa selviä vinoumia, 
annetaanko julkaisussa avaimia sen luotettavuuden tarkistamiseen ja onko esitys loogista. 

Opettaja kykenee puolestaan evaluoimaan kirjallisuutta tieteenalan paradigmojen ja 
menetelmien pohjalta. Tällöin huomio voisi kohdistua esimerkiksi julkaisun väitteiden 
sisältöön, todistelujen validiteettiin sekä tieteellisten löytöjen ja keksintöjen uutuuteen. 
Tällainen arviointi vaatii tieteenalan syvällistä tuntemusta. (Grafstein 2002.) 

5.6  Yhteenveto 

Yliopisto-opettajat ovat aikanaan vastanneet kirjallisuuden tuntemuksen opetuksesta. 
Sitten kirjastoihin ja tiedonhaun apuvälineisiin perehdyttäminen siirtyi yliopistokir-
jastojen henkilökunnan tehtäväksi. Informaatiolukutaidon opettaminen opiskelijoille 
nähdään tällä hetkellä akateemisten kirjastojen yhdeksi päätehtäväksi. Opetuksen tavoit-
teet ovat kunnianhimoisia. Opetukseen sisältyy ainakin periaatteessa myös kirjallisuuden 
arviointiin perehdyttämistä. Arvioinnin opetuksessa tarvittaisiin sekä kirjastonhoitajien 
että opettajien panosta. ACRL:n ensimmäisen standardin sisältämät asiat ovat kirjaston-
hoitajien hallittavissa. Oppiaineen opettaja olisi sopiva henkilö opastamaan kolmannen 
standardin soveltamista. 



6 Tutkimuksia kirjallisuuden hausta ja sen opettamisesta 

Väitöskirjan aiheeseen kohdistuvat aiemmat tutkimukset tarjoaisivat metodista ja teoreet-
tista pohjaa ja vertailumateriaalia tuloksille. Kysymyksenasettelultaan ja teoriataustaltaan 
vertailukelpoisia aiempia tutkimuksia ei kuitenkaan löytynyt. Jossain määrin samankal-
tainen saattaa olla selvitys Iso-Britannian yliopisto-opettajien informaatiolukutaitoon 
liittyvistä käsityksistä ja informaatiolukutaidon opetuksesta, jota Sheila Webber ja Bill 
Johnston avustajanaan Stuart Boon ovat tehneet. Heidän tutkimuksensa tuloksia ei tätä 
kirjoitettaessa ole vielä julkaistu. (Ks. UK academics’ conceptions 2004.) 

Tässä luvussa käydään ensin läpi tutkimuksia tutkijoiden ja opiskelijoiden tavoista ha-
kea kirjallisuutta. Sitten tarkastellaan kriteerejä, joita tiedon tarvitsijat ovat käyttäneet 
kirjallisuutta valitessaan. Tämän jälkeen kuvataan tutkimuksia tieteellisen kirjallisuuden 
arvioinnin ohjauksesta ja opiskelijoiden arviointitaidoista. Seuraavaksi analysoidaan 
selvityksiä yliopisto-opettajien antamasta informaatiolukutaidon opetuksesta. Viimeiseksi 
selostetaan Oulun yliopiston opettajiin kohdistunutta haastattelututkimusta, jossa tarkas-
teltiin opettajien antamaa kirjallisuuden haun ja käytön ohjausta (Kautto 1998). Lopuksi 
on yhteenveto luvuista 2–6. 

6.1  Tutkijoiden ja opiskelijoiden kirjallisuudenhaku 

Selvityksiä tutkijoiden kirjallisuuden haku- ja käyttötavoista on erittäin runsaasti. Stephen 
Stoan (1991) havaitsi jo 1970-luvun lopulla, että oli ilmestynyt yli 1000 tutkimusta luon-
nontieteilijöiden ja insinöörien tiedonhakutavoista. Myös yliopisto-opiskelijoiden tiedon-
hankintakäyttäytymistä on tutkittu paljon. Mutta vaikka tiedonhaun tutkimuksia on tehty 
runsaasti, harvoin on vertailtu hakutapojen eroja eri tieteenaloilla (Ellis, Cox & Hall 
1993). Seuraavassa tarkastellaan näitä eroja. 

6.1.1  Tutkijat 

Näyttää siltä, että tieteen pääaloilla kirjallisuuden hakutavat ovat pysyneet varsin saman-
tapaisina viime vuosikymmeninä, joskin mahdollisuus käyttää tietokantoja ja muuta 
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verkkoaineistoa tutkijan omalta päätteeltä on muuttanut ja muuttaa käyttäytymistä. Onhan 
Leckien, Pettigrewn ja Sylvainin (1996) mukaan saavutettavuus tutkijoille varsin ratkai-
seva lähteiden käyttämisen ehto. 

Yhtäläisyyksiä ja eroja kartoittavissa tutkimuksissa on tarkasteltu omina ryhminään 
muun muassa insinöörejä, luonnontieteilijöitä, lääkäreitä, yhteiskuntatieteilijöitä ja huma-
nisteja. Ennen tutkimusten selostamista on syytä muistuttaa, että saman alan tutkijat 
saattavat erota toisistaan tiedonhakutyyliltään (ks. esim. Palmer 1991a, 1991b) ja että 
saman pääalan sisällä erikoisalojen tutkijoiden käyttäytymismallit voivat olla toisistaan 
poikkeavia (Tuori 1988; Lönnqvist 2003). 

Stoan totesi toistakymmentä vuotta sitten, että luonnontieteissä näyttävät pitävän paik-
kansa 1970-luvulla tehdyt havainnot henkilökohtaisten kontaktien merkittävyydestä 
tieteellisessä kommunikaatiossa ja tiedonsaannissa. Konferenssit, teknilliset raportit sekä 
esi- ja jälkipainatteet palvelevat samaa aihepiiriä tutkivien tiedontarvetta ja ajan tasalla 
pysyttelyä merkittävämmin kuin sekundaarijulkaisut ja viitetietokannat. (Stoan 1991.) 

Sanna Taljan ja Hanni Maulan tuore tutkimus viittaa siihen, että ainakin syrjäisessä 
maassa viitetietokantojen merkitys voi olla varsin keskeinen luonnontieteissäkin. Talja ja 
Maula havaitsivat, että suomalaisille ekologisen ympäristötieteen tutkijoille tärkein 
hakuväline oli kesällä 2000 Current Contents CD-ROM, ja lisäksi tehtiin hakuja viitetie-
tokannoista ja yliopiston kirjaston elektronisten lehtien kokoelmasta. Hoitotieteilijät 
etsivät kirjallisuutta yleensä mieluiten viitetietokannoista ja elektronisten lehtien koko-
tekstitietokannoista. (Talja & Maula 2002; Talja & Maula 2003.) 

Ribhi Elayyan (1988, 250–252, 255–257) katsoo, että lääkäreille omat kokoelmat ovat 
tiedonhankinnassa hyvin keskeisiä. Kollegat ovat tiedonlähteinä järjestyksessä seuraa-
valla sijalla, sitten työkokoukset ja konferenssit. Useimmiten etsitään tiettyyn sairauteen 
liittyvää tietoa. Kollegojen merkitystä tähdentävät myös Leckie, Pettigrew ja Sylvain 
(1996). He havaitsivat lääkärien tiedontarpeen tyydyttämisen vaativan monenlaisia läh-
teitä ja konsultaatioita työtoverien kanssa. Analysoitaessa lääkärien ja lääketieteen opis-
kelijoiden potilaskierroilla esittämiä kysymyksiä nähtiin, että noin puoleen löytyi vastaus 
potilastiedoista. Noin neljännes kysymyksistä ratkesi käyttämällä kirjastoa, lääke-
tieteellistä kurssikirjaa, aikakauslehtiä tai MEDLINE:ä. Neljännes edellytti potilastiedon 
ja lääketieteellisen tiedon yhdistämistä. 

Yhteiskuntatieteilijöiden kirjallisuudenhakumenetelmät muistuttavat Stoanin (1991) ja 
Ellisin, Coxin ja Hallin (1993) mukaan luonnontieteilijöiden soveltamia menettelyjä. Se-
kundaarijulkaisujen ja viitetietokantojen käyttö näyttää olevan vielä vähäisempää kuin 
luonnontieteilijöiden. Stoan toteaa sekundaarijulkaisuilla ja hakujärjestelmillä olevan 
piirteitä, jotka vähentävät niiden käyttökelpoisuutta yhteiskuntatieteissä: tiivistelmäjul-
kaisuja on monia mutta ne ovat pieniä, ne kattavat vain osan aikakauslehdistä eivätkä 
ehkä ota huomioon tieteenalalle tärkeitä kirjoja, terminologia on horjuvampaa kuin luon-
nontieteissä jne. Tutkijoiden verkostoja esiintyy, mutta ne eivät ole niin tiiviitä kuin luon-
nontieteissä. 

Viitteiden etsimistä lähdeluettelojen perusteella harrastavat sekä fyysikot että yhteis-
kuntatieteilijät. Ajan tasalla pysyttelyn välineenä fyysikot eivät mainitse lainkaan kirjoja. 
Yhteiskuntatieteilijöille kirjat ja lehdet ovat kehityksen seuraamisessa yhtä tärkeitä. 
(Ellis, Cox & Hall 1993.) 

Viitteiden etsinnässä on lähdeluetteloilla tärkeä rooli myös humanisteille. Aloitetaan 
jostakin tutkimusaihetta käsittelevästä (tuoreesta) julkaisusta ja etsitään sen lähdeluette-
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losta viitteitä. Näin löydettyjen julkaisujen kirjallisuusluetteloista löytyy taas uusia viit-
teitä (ketjuhaku, linkitys). Valitsemalla lähtökohdaksi jonkun tutkijan kirja tai artikkeli ja 
sen lähteet otetaan samalla lähtökohdaksi sopiva teoreettinen suuntaus (Talja & Maula 
2003). 

Muuten humanistit poikkeavat luonnontieteilijöistä, lääkäreistä ja yhteiskuntatieteili-
jöistä. Humanisteilla on useasti laajoja omia kirjallisuuskokoelmia, he syventyvät monen-
laisiin aineistoihin ja kirjojen osuus lähteissä on suuri. Kirjastot ovat tärkeitä. Tyypillistä 
on, että varsin vanhaakin kirjallisuutta siteerataan. Humanisteille tuntuu selvitysten 
perusteella olevan ominaista, että he kirjallisuutta etsiessään harvoin luottavat muiden 
apuun. Kirjallisuuden hakeminen ja arviointi on oleellinen osa tutkimusprosessia. Kerral-
liset laajat kirjallisuushaut ovat harvinaisia. (Stoan 1991; Lönnqvist 1988, 48–53, 64–70.) 

Humanistit käyttävät kirjallisuutta hakiessaan apuna kustantajien luetteloja, aikakaus-
lehtien uusia numeroita ja tutkijatovereita. Pääosa humanisteista turvautuu vähän biblio-
grafioihin ja tiivistelmä- tai indeksijulkaisuihin. Syynä on se, että humanistisissa tieteissä 
on vaikeaa indeksoida kirjallisuutta kaikkea mahdollista käyttöä ajatellen. Vaikka onnis-
tuttaisiin kertomaan, mistä dokumentti kertoo, ei voida arvata näkökulmaa, josta tutkija 
aihettaan lähestyy. (Tuori 1988; Stoan 1991.) 

Verkkoaineistojen ja tietokantojen käyttämisen mahdollisuus omasta työhuoneesta ei 
näytä vaikuttaneen oleellisesti humanistien tiedonhankintaan. Taljan ja Maulan (2002; 
2003) haastatteluissa kirjallisuudentutkijat korostivat usein, että heidän tiedonhankintansa 
ei perustu systemaattiseen aihehakuun. Painetun kirjallisuuden ja verkkoaineiston selailu 
ja tutkimusten lähdeluettelojen läpikäyminen on yleinen tapa etsiä sopivaa kirjallisuutta. 
Tutkimusaihetta koskeva kirjallisuus saatetaan eri keinoin kartoittaa, mutta oleellisinta on 
saada laaja yleiskäsitys siitä, miten aihetta on aikaisemmin lähestytty ja valita klassikko-
tekstit tai ydinlähteet. Niiden kanssa keskustellen muotoillaan oma lähestymistapa. Mo-
nille humanisteille Amazon-verkkokirjakaupan luettelo on kätevä tapa päästä käsiksi uu-
siin kirjoihin. 

On hahmoteltu yleisiä selitysmalleja tutkijoiden tiedonhakukäyttäytymiselle. Yhtenä 
selitysperusteena on esitetty relevantin kirjallisuuden keskittyminen joihinkin lehtiin tai 
elektronisiin arkistoihin tai hajaantuminen lukuisiin lehtiin ynnä muualle. Edellinen 
liittyy myös siihen, tarvitaanko tietyllä tutkimusalueella vain sen omaa tietoa vai myös 
muilla tutkimusalueilla tuotettua informaatiota. Myös tutkimusalueen kirjallisuuden 
määrä vaikuttaa käyttäytymiseen. Bates (1996, 2002, ks. Talja & Maula 2003) on havain-
nut, että jos relevantti aineisto on keskittynyttä, paras hakutapa on selailu. Jos aineisto on 
jossain määrin hajaantunutta, tehokkain tapa etsiä on käyttää suunnattua hakua eli biblio-
grafisia tietokantoja. Jos sopivan kirjallisuuden haku on kuin neulan etsimistä heinäsuo-
vasta, ketjuhaku on järkevä tapa edetä. 

Fry ja Talja (2004) tarkastelivat kahden tutkimusalatyypin kirjallisuushakutapojen ero-
ja. Tutkimusalatyypit perustuvat Whitleyn (2000) tieteenalojen luokitukseen. Fry ja Talja 
toteavat, että jos alalla vallitsee korkea keskinäinen riippuvuus ja vähäinen epävarmuus 
tutkimustehtävistä, kirjallisuus on keskittynyttä ja tärkein relevanssikriteeri on aihe. Jos 
alalle on ominaista vähäinen keskinäinen riippuvuus ja korkea tehtäväepävarmuus, 
koulukunta on tärkein relevanssikriteeri. 
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6.1.2  Opiskelijat 

Opiskelijoiden kirjallisuudenhakuun kohdistuneista tutkimuksista tarkastellaan eräitä, 
jotka valaisevat tutkijoiden ja opiskelijoiden eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Koska opiskelijoilla ei ole tutkimuskohteestaan ja alastaan sellaista jäsentynyttä kuvaa 
kuin tutkijoilla, he joutuvat käyttämään aikaa yleiskuvan hahmottamiseen. Tämä käy ilmi 
muun muassa Vakkarin (2001) tutkimuksessa graduntekijöiden tiedonhausta. Vakkarin 
näkemyksen mukaan tiedonhaku voidaan jakaa kolmeen jaksoon: vaihe ennen tutkimus-
tehtävän täsmentymistä, tutkimustehtävän muotoilu ja sen jälkeinen työskentely. Ensim-
mäisessä vaiheessa opiskelijat etsivät lähinnä yleistä taustoittavaa informaatiota, sitten 
jäsenneltyä taustainformaatiota ja lopuksi yksityiskohtaista tietoa. 

Myös Barbara Fister (1992) havaitsi, että opiskelijat käyttävät paljon aikaa sellaisen 
kirjallisuuden selailuun, jonka avulla he voivat hahmottaa aiheensa taustaa ja täsmentää 
tutkimusongelmaansa. Toinen Fisterin havainto oli, että opettajat antavat toisinaan hyvää 
apua sopivan kirjallisuuden löytämiseksi. Tässä suhteessa opettajilla on paremmat edelly-
tykset kuin kirjastonhoitajilla, jotka eivät voi tuntea tutkimusaloja yhtä hyvin. Kolman-
tena huomionarvoisena seikkana Fister mainitsee, että opiskelijat kyllä hakevat viitteitä 
bibliografisten välineiden kautta, mutta omaksuvat nopeasti myös tavan etsiä viitteitä 
tutkimusten lähdeluetteloista. 

Gloria Leckien (1996) mielestä yliopisto-opettajat eivät ole tiedostaneet, että opiskeli-
joiden lähtökohdat ovat heikommat kuin kokeneiden tutkijoiden. Hän analysoi amerikka-
laisen yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden esseiden (research paper) aiheita. Aiheet 
ovat laajoja, ja esseiden kirjoittaminen edellyttää sellaista tieteellisen kirjallisuuden ja 
tutkijoiden tuntemusta, jota opiskelijoilla ei ole. Opiskelijoiden havainto, että heidän 
taitonsa käyttää kirjastoja ja hakea kirjallisuutta on puutteellinen, aiheuttaa ahdistunei-
suuden tuntemuksia (Mellon 1986; Kuhlthau 1993, 169–172; Keefer 1993). 

Opiskelijoilla ei välttämättä ole yhtä korkeaa motivaatiotakaan kirjallisuuden hakuun 
kuin tutkijoilla. Barbara Valentine (1993) selvitti ryhmähaastatteluin perustutkinto-
opiskelijoiden hakutapoja. Keskeinen havainto oli, että opiskelijat pyrkivät suoriutumaan 
tehtävästä mahdollisimman vähällä vaivalla. Kirjaston käytön opetuksessa suositeltuja 
hakustrategioita ei sovelleta. Useimmat valittavat huonoa kirjaston tuntemusta. Apua 
pyydetään opiskelutovereilta. Opettajien ja kirjastonhoitajien puoleen ei mielellään kään-
nytä. 

Yhteistä opiskelijoilla on tutkijoiden kanssa se, että tieteenalojen erot heijastuvat kir-
jallisuuden hyödyntämiseen. Ethelene Whitmire (2002) analysoi eri alojen perustutkinto-
opiskelijoiden eroavuuksia kirjastonkäytössä ja tiedonhaun tavoissa. Yli 5000 vastauksen 
analyysi paljasti tilastollisesti merkittäviä eroja esimerkiksi kovien ja pehmeiden alojen 
opiskelijoiden käyttäytymisessä. Pehmeiden alojen opiskelijat käyttävät hakuvälineitä 
enemmän kuin kovien alojen ihmiset. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä tutkijoiden 
käyttäytymisestä on havaittu. Puhtaiden alojen opiskelijat turvautuvat puolestaan hakuvä-
lineisiin uutterammin kuin soveltavia tieteitä lukevat. 
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6.2  Käyttäjät arvioivat kirjallisuuden relevanssia 

Tiedonhakuun liittyvässä relevanssin määrittelyssä on kaksi pääsuuntaa: aiherelevanssi 
(järjestelmäkohtainen relevanssi) ja käyttäjärelevanssi, joista jälkimmäiseen on viime 
aikoina kiinnitetty lisääntyvää huomiota. Aiherelevanssi tarkoittaa sitä, että dokumentti 
käsittelee hakupyynnön määrittelemää aihetta. Aiherelevanssin arvioinnissa keskeiset 
kriteerit ovat saanti (recall) ja tarkkuus (precision). (Järvelin & Sormunen 1999, 117–119; 
Cosijn & Ingwersen 2000.) 

Käyttäjärelevanssi tarkastelee tiedon käyttäjästä riippuvia asioita ja ottaa huomioon 
hänen arvionsa dokumenttien käyttökelpoisuudesta. Arvioon vaikuttavat muun muassa 
käyttäjän tiedon taso, tiedontarpeen aiheuttavan tehtävän luonne ja aikataulu sekä doku-
mentin ominaisuudet kuten aihe, tarkkuus, selkeys, julkaisukieli ja saatavuus. Suhtautu-
minen dokumenttiin on lisäksi vertailevaa: kun olennaisesti parempi dokumentti löytyy, 
aiemman käytöstä luovutaan. Käyttäjärelevanssin määritelmäksi muotoutuu täten: ”Rele-
vanssilla tarkoitetaan informaation arvioitua käyttökelpoisuutta tietyssä käyttötilanteessa 
ottaen huomion käyttäjän tavoitteet, arvot ja odotukset.”(Järvelin & Sormunen 1999, 
117–119; Barry & Schamber 1998.) 

Kelly Maglaughlin ja Diane Sonnenfeld (2002) luovat katsauksen lukuisiin tutkimuk-
siin ja erittelevät niissä esiin tulleita käyttäjärelevanssin kriteerejä. Kriteerit voidaan ryh-
mittää viiteen pääryhmään, joiden laatuun liittyvät alamääreet on mainittu sulkeissa: 
1) tekijä (uskottavuus, asema), 2) dokumentin sisältö ja aihe (laajuus ja syvyys, tarkkuus, 
uskottavuus, laatu, validiteetti, selkeys, ymmärrettävyys, uutuus, taustatieto, menetelmä-
tieto, virikkeellisyys), 3) dokumentin ulkoiset piirteet, 4) aikakauslehteen ja julkaisijaan 
liittyvät attribuutit (auktoriteetti, laatu, uskottavuus, maine, näkyvyys) ja 5) käyttäjään 
liittyvät kriteerit. (Maglaughlin & Sonnenfeld 2002, 339.) Maglaughlinin ja Sonnenfeldin 
yhteenveto on kattava, mutta sitä on syytä täydentää eräiden tutkimusten yksityis-
kohtaisella kuvauksella. 

Charles Bazerman (1988, 237–250) havainnoi seitsemän fyysikon kirjallisuuden seu-
rantaa ja käyttöä ja haastatteli heitä. Kolme heistä oli ydinhiukkasteoreetikkoja, kaksi ko-
keellisen biofysiikan tutkijoita ja kaksi kaukokartoituksen spesialisteja. 

Bazerman havaitsi, että fyysikot ovat hyvin valikoivia siinä, mihin kirjallisuuteen he 
kiinnittävät huomiota. Tarkkaavaisuutta suuntaa se, mitä tutkitaan tai mitä aiotaan tutkia. 
Enimmäkseen fyysikot lukevat tutkimuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin heidän oman-
sa. He erottavat ydinalueen seuraamisen ja perifeerisen lukemisen. (Mts. 238.) 

Valitessaan luettavia artikkeleita fyysikolla on oltava näkemys alansa tutkimuksen ti-
lanteesta. Hänen on tiedettävä, kuinka tutkimus etenee ja tieto muuttuu. Kaikki haastatel-
lut teoreettisen fysiikan edustajat ja biofyysikot kävivät kirjastossa vähintään kerran 
viikossa silmäilemässä lehtien uusien numeroiden sisällysluetteloita. Toisinaan tätä 
lukemista täydennettiin tietokonehakujen, katsausjulkaisujen, referaattijulkaisujen tai 
Science Citation Indexin avulla. Kaukokartoituksen edustajista toinen käytti Current 
Contentsia ja toinen referaattilehtiä. Tätä he selittivät sillä, että heidän alansa ei kehitty-
nyt kovin nopeasti. (Mts. 238–239.) 

Fyysikkojen tekemä selailu on hyvin ripeää, nimekkeitä ei silmäillä huolellisesti. Toi-
minta näyttää tiedostamattomalta prosessilta Tietyt sanat toimivat laukaisijoina, jotka 
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saavat kiinnittämään huomiota artikkelin nimeen. Merkille pannaan kolmentyyppiset 
sanat: 

− Huomio kohdistuu olioiden tai ilmiöiden nimiin. Kyseessä ovat samat tai likeiset koh-
teet kunkin tutkimusaiheen kanssa. 

− Lähestymistapojen ja tekniikoiden nimet kiinnittävät huomiota. Kyseessä ovat siis 
tavat, joilla tutkimuskohteista saadaan tietoa. 

− Pidetään silmällä yksilöiden ja tutkimusryhmien nimiä. Kaikki haastatellut sanoivat 
tietävänsä, ketkä tekevät heidän alallaan hyvää tutkimusta. Vaikka artikkelin nimi ei 
olisi mielenkiintoinen, tutut tutkijoiden ja ryhmien nimet herättävät kiinnostuksen. 
(Mts. 239–240.) 

Vain neljäsosaa huomiota herättäneistä artikkeleista tarkastellaan lähemmin. Jos jokin 
sana kiinnostaa, muut artikkelin nimekkeen sanoista saattavat osoittaa, että artikkeli ei ole 
antoisa. Jos nimi ei anna täyttä selvyyttä, katsotaan tiivistelmää. (Mts. 240–241.) 

Fyysikkojen lukeminen on hyppelehtivää. Esimerkiksi teoreetikot menevät suoraan 
kokeellisten tutkimusten tuloksiin nähdäkseen, mitä ne merkitsevät heidän teoriansa kan-
nalta. He hyppäävät menetelmällisten osien yli pitäen niitä kiinnostamattomina ja teoreet-
tisten osien yli olettaen ne tutuiksi. Tutkimuksissa, joka on hyvin lähellä omaa, tutkija 
pysähtyy usein katsomaan vain uutta tekniikkaa tai uutta yhtälöä. Harvoin luetaan järjes-
telmällisesti. Silloinkin sivuutetaan tavallisesti yksityiskohtaiset matemaattiset esitykset. 
(Mts. 243.) 

Bazerman (1988, 245–247) erottaa kaksi tapaa lukea artikkeli. Jos tarkoituksena on 
kartuttaa taustatietoa, lukeminen on luottavaista ja kritiikitöntä. Jos artikkelista on tarkoi-
tus saada ainesta omaan tutkimukseen, lukija punnitsee argumentointia, menetelmiä, evi-
denssiä ja johtopäätöksiä varovaisesti ja huolellisesti. 

Fyysikkojen lukematta jättämät artikkelit ovat saaneet heiltä hylkäystuomion. Mutta 
myös luettuja artikkeleita arvioidaan niiden tärkeyden kannalta. Mietitään, mitä artikkeli 
lisää tiedettyyn tai miten se ravistelee nykyistä tietämystä ja miten alan pitäisi edetä tässä 
kysymyksessä. Vain harvoja artikkeleita katsotaan siltä kannalta, ovatko ne totta tai mikä 
niiden laatu on. Useimpia artikkeleita pidetään luotettavina. Empiirikot eivät epäile 
teoreettisia artikkeleita eivätkä teoreetikot kokeellisia. Vain yksi fyysikoista sanoi luke-
vansa aina kynä kädessä. Hiukkasteoreetikot katsovat, miten laskennalliset arvot täsmää-
vät kokeellisesti saatuihin. Empiirikot pohtivat, miten kokeelliset tulokset vastaavat hei-
dän odotuksiaan. Luotettavina pidettyjen kollegojen tekstiä ei mielellään kritisoida, ei 
astuta toisen alueelle. (Mts. 247–249.) 

Eräiden yleisten relevanssikriteerien kuten dokumentin tuoreuden tai lehden maineen 
puuttuminen Bazermanin tutkimuksessa selittyy sillä, että fyysikot kävivät läpi kannal-
taan keskeisten lehtien uusimpia numeroita tai tuoreita referaattijulkaisuja. 

Peiling Wang ja Dagobert Soergel saivat osittain samantapaisia tuloksia kuin Bazer-
man tutkiessaan yhdentoista Marylandin yliopiston maatalouden ekonomian professorin 
ja neljäntoista jatko-opiskelijan kirjallisuuden hakua ja valintaa vuonna 1992. Koehenki-
löt poimivat viitteitä Dialogin tietokannasta ja selostivat valintaratkaisujaan nauhoitetussa 
ääneenajattelussa. Noin 20 % löydetyistä viitteistä hyväksyttiin. (Wang & Soergel 1998, 
119.) 

Wang ja Soergel havaitsivat, että viitteiden valinnan pohjana ovat dokumenteista tietoa 
antavat elementit (document information elements). Näitä elementtejä ovat nimeke, te-
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kijä, tiivistelmä ja artikkeleissa aikakauslehti tai sarja. Nimeke on tärkein, sen saamat 
maininnat ovat liki 53 prosenttia kaikista. Sitten tulevat tiivistelmä, lehti ja tekijä. Myös 
ilmestymisen ajankohta, dokumenttityyppi ja dokumentin kieli ovat huomioon otettuja 
elementtejä. Valitsijan tieto aiheesta, henkilöistä, taustayhteisöistä, aikakausjulkaisuista ja 
dokumenttityypistä vaikuttavat valintaan. (Wang & Soergel 1998.) 

Valintaprosessin perustana mainitaan kaikkiaan 11 kriteeriä. Niistä ylivoimaisesti 
useimmin mainitaan se, miten dokumentti liittyy tutkimusaiheeseen (topicality). Seuraa-
vaksi eniten mainintoja saa, mille ja minkä tasoiselle kuulijakunnalle tutkimus on tarkoi-
tettu (orientation). Muita kriteerejä ovat tieteenala, dokumentin uutuus lukijalle, enna-
koitu laatu, dokumentin tuoreus alan kannalta, oletettu lukemiseen tarvittava aika, doku-
mentin saatavuus, dokumentin käyttämiseen tarvittavat taidot (esimerkiksi kielitaito), 
kirjoittajan auktoriteetti sekä kirjoittajan tai hänen taustayhteisönsä suhde haastateltuun 
tutkijaan. Näiden perusteella arvioidaan dokumentin arvo, jossa voidaan havaita useita 
ulottuvuuksia esimerkiksi tiedollinen (tyydyttääkö tiedontarvetta) ja toiminnallinen 
(miten hyvin dokumentti liittyy tutkimustehtävään) jne. Kriteerien ja arvojen perusteella 
tehdään päätös siitä, hyväksytäänkö tai hylätäänkö viite tai jätetäänkö päätös myöhemmin 
tehtäväksi. (Wang & Soergel 1998, 120–127.) 

Päätöksenteossa voidaan erottaa useita sääntöjä. Dokumentin hylkääminen saattaa ta-
pahtua nopeasti yhden kriteerin, esimerkiksi kielen perusteella, kun vaikkapa japaninkie-
liset artikkelit eivät kiinnosta (elimination rule). Toisissa tapauksissa dokumenttia arvioi-
daan usean kriteerin pohjalta (multiple-criteria rule). Jos haku tuottaa vain harvoja rele-
vantteja dokumentteja, niitä arvioidaan löysemmin kuin viitemäärän ollessa runsas 
(scarcity rule). Jos valitsija tuntee valinneensa riittävästi dokumentteja, hän voi lopettaa 
muiden punnitsemisen (satisfice rule). (Wang & Soergel 1998, 127–128.) 

Wang ja Soergel vertailevat valinnan kriteerejä eräiden muiden tutkijoiden 1991–1994 
esille saamiin. Kriteerien yhtäläisyydet ovat huomattavia, joskin ratkaisujen perusteita 
kuvaavat termit vaihtelevat jossain määrin. (Wang & Soergel 1998, 129–130.) 

Wangilla oli tilaisuus analysoida yhdessä Marilyn Whiten kanssa, miten edellä maini-
tut Marylandin yliopiston tutkijat olivat hyödyntäneet kirjallisuutta valmistuneissa tutki-
muksissaan. Mukana olivat ne 15 alkuperäisen tutkimuksen osanottajaa, joiden tutkimus-
aihe oli pysynyt samana. Tutkimushenkilöistä 13 oli kirjoittanut tutkimusraporttinsa, ja 
kahden raportti oli lähes valmis. (Wang & White 1999, 100.) 

Vuonna 1995 tehdyssä jatkotutkimuksessa selvisi, että vuonna 1992 valituista julkai-
suista 50 % luettiin, ja luetuista 25 %:iin viitattiin. Haastatelluilta kysyttiin, mitä kritee-
rejä he käyttivät lukemisesta päättäessään ja mitä viittauksia tehdessään. Kun puolet koe-
henkilöistä ei viitannut mihinkään alkuperäisen haun kautta saatuun dokumenttiin, kysyt-
tiin myös raporttien lähdeluetteloista poimittujen julkaisujen käyttämistä koskevia perus-
teluja. Kävi ilmi, että harkitessaan viittaamista tutkijat käyttävät erilaisia kriteerejä kuin 
valitessaan viitteitä ja päättäessään niiden lukemisesta. (Wang & White 1999, 100–103). 

Luettavien valinnassa vaikutti kymmenen viitteiden valinnassa ilmenneistä yhdestä-
toista kriteeristä. Vain dokumentin käytössä tarvittavat taidot eivät esiintyneet kriteerinä. 
Siteeraamisen perusteluina mainittiin yhdestätoista kriteereistä kuusi: aihe, lähteen aja-
teltu lukijakunta ja sen taso, tieteenala, suhteellinen tuoreus, kirjoittajan auktoriteetti ja 
kirjoittajan tai hänen taustayhteisönsä suhde haastateltuun. Mutta haastatteluissa nousi 
esille Wangin ja Whiten mukaan myös 14 uutta kriteeriä, joista osa olisi kyllä ollut yhdis-
tettävissä aikaisempiin. Joukossa oli kuitenkin myös todella uusia. Esimerkiksi se, mihin 
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lehteen tutkimusraporttia oli ajateltu tarjota, vaikutti siihen, minkä lehtien artikkeleihin 
katsottiin viisaaksi viitata raportissa. (Wang & White 1999, 103–106.) 

Lukemisen ja siteeraamisen perusteluina mainittiin yhä useimmin aihe ja julkaisun 
kohderyhmä. Uusista kriteereistä lukemisen syynä sai eniten mainintoja lehden asema 
alalla. Julkaisuun viittaamisen syynä saivat uusista kriteereistä eniten pisteitä julkaisun 
klassikkoasema, kirjoittajan maine ja lehden keskeisyys alallaan. (Wang & White 1999, 
104.) 

Aiheeseensa ennalta hyvin perehtyneet tutkijat valitsevat vähän viitteitä mutta lukevat 
monet valitsemistaan ja viittaavat niihin useasti. Vähemmän tuttua aihetta tutkivat valitse-
vat runsaasti viitteitä, mutta käyttävät niitä suhteellisesti vähemmän. (Wang & White 
1999, 107–109.) 

Maatalouden ekonomian tutkijat pitivät aihetta tärkeimpänä valintakriteerinä. Näin 
näyttää olevan luonnontieteissä yleisesti. Ellis, Cox ja Hall (1993) toteavat, että fyysikoil-
le aihe on keskeinen kirjallisuuden valintaperuste ja fyysikot tietävät fysiikan erikoisalan 
tai tutkimuskohteen ydinlehdet. Lehti on fyysikoille laadun mittari, samoin kirjoittaja. 
Sen sijaan yhteiskuntatieteilijät katsovat aiheen lisäksi tutkimuksen näkökulmaa ja 
tutkimusotteen tasoa tai tyyppiä. 

Talja ja Maula (2002, 2003) tutkivat hoitotieteen, ekologisen ympäristötieteen ja hu-
manistien kirjallisuuden tutkijoiden haun tapoja. Humanisteja edustivat tässä haastattelu-
tutkimuksessa kirjallisuudentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen sekä historian edusta-
jat. Talja ja Maula toteavat, että toisilla aloilla on tärkeintä aiherelevanssi, toisilla nousee 
esille myös koulukuntarelevanssi (paradigmatic relevance). Koulukuntarelevanssin osina 
ovat teoreettinen ja menetelmällinen relevanssi. Moniparadigmaattisilla aloilla koulukun-
tarelevanssi voi olla tärkeämpi kuin aiherelevanssi. 

Pertti Vakkari ja Nanna Hakala (2000) analysoivat tutkielmaa tekevien informaatiotut-
kimuksen opiskelijoiden relevanssiarvioita neljän kuukauden pituisella jaksolla. Arviot 
tehtiin kolmessa vaiheessa viitteiden, tiivistelmien ja jossain määrin julkaisujen perusteel-
la. Vakkari ja Hakala toteavat, että aihe oli opiskelijoillekin ylivoimaisesti tärkein kriteeri. 
Sen osuus oli noin 40 %. Näkökulma merkitsi varsin vähän, julkaisun tekijä enemmän. 
Informaatiotyyppi (menetelmät, teoriat ja empiiriset tulokset) olivat painavia kriteerejä. 
Julkaisun saatavuuden merkitys kasvoi kurssin kuluessa. Kun julkaisujen relevanssia 
tarkasteltiin käsiin saatujen dokumenttien perusteella, vain hyvin pientä osaa julkaisuista 
pidettiin erittäin relevanttina (7–8 %). 

Vakkari ja Hakala (2000) kiinnittävät huomiota myös opiskelijoiden lisääntyvän tiedon 
vaikutukseen. Jakson alkuvaiheessa käsitys tutkimusaiheesta on epämääräinen ja kyky 
karsia viitteitä vähäisempi. Kriteerit pysyvät kuitenkin suunnilleen samoina eri vaiheissa. 
Sen sijaan hakuavainten määrä kasvaa. 

Maglaughlin ja Sonnenfeld (2002) havainnoivat empiirisessä tutkimuksessaan kahden-
toista yhteiskuntatieteiden jatko-opiskelijan käyttäytymistä. Opiskelijat saivat tehtäväksi 
arvioida kukin 20 aikakauslehtiartikkelia tiivistelmän ja koko tekstin perusteella. Seuraa-
vat valinnan kriteerit nousivat esiin: 

− tiivistelmä (voidaanko tiivistelmää siteerata kokotekstin asemesta; informatiivisuus) 
− tekijä (tuttuus tai tuntemattomuus; tieteenala; yhteisö; asema) 
− sisältö (sisällön uutuus; suhde käyttäjän omaan tutkimukseen; syvyys; laajuus; ala; 

lähteet; ainutlaatuisuus; virikkeellisyys) 



 73

− koko teksti (mille lukijakunnalle tarkoitettu; julkaisutyyppi; uutuus) 
− aikakauslehti tai julkaisija (onko lehti tai julkaisija tuttu; lehden tyypillinen sisältö; 

havainto tai tieto lehden tai julkaisijan laadusta tai asemasta) 
− käyttäjä (säästääkö vai tuhlaako käyttäjän aikaa). 

Läpikäydyt käyttäjärelevanssitutkimukset osoittavat, että kirjallisuuden valinnan ensim-
mäisessä vaiheessa päätetään, mitä viitteitä otetaan lähempään tarkasteluun ja mitä ei. 
Hylkääminen saattaa tapahtua yhden tai useamman kriteerin perusteella. Seuraavaksi 
valintaa tapahtuu päätettäessä, mitä dokumentteja luetaan ja edelleen mihin luetuista 
viitataan omassa tutkimusraportissa. Hyväksytyksi tulee eri vaiheissa 20–50 % dokumen-
teista. Valinnassa ovat merkitseviä lukuisat kriteerit, joista aihe on tärkein ainakin luon-
nontieteissä. Ihmistieteissä saattaa koulukuntarelevanssi mennä sen ohi. 

Kokeneiden tutkijoiden kirjallisuudenvalinta ja arviointi voi olla hyvin nopeaa, mutta 
he pystyvät pyydettäessä erittelemään julkaisujen eri ominaisuuksien merkitystä. Opiske-
lijat näyttävät päätyvän samojen kriteerien soveltamiseen kuin tutkijat. 

6.3  Tutkimuksia arvioinnin opetuksesta 

Arvioinnin opetukseen liittyvistä tutkimuksista tarkastellaan opetuksen perusteluihin ja 
hyötyyn sekä menetelmiin liittyviä tutkimuksia. 

Jo informaatiotaitotutkimuksen klassikko Patricia Knapp selvitti opiskelijoiden kykyä 
arvioida kirjallisuutta. Monteith Collegessa 1960–61 suoritettu kirjastonkäytön opetuksen 
kokeilu ja tutkimus osoitti, että opiskelijat olivat kritiikittömiä lähteiden valinnassa. Jot-
kut opettajat katsoivat, että opiskelijat valitsivat kelvotonta aineistoa ja että opiskelijoille 
pitää kertoa, mitä kirjallisuutta he käyttäisivät. Jatkoprojekti todisti, että opettajien diag-
noosi oli oikea. Opiskelijat eivät kyenneet arvioimaan kirjallisuuden tasoa, he ottivat jo-
tain aiheeseen liittyvää pohtimatta sen laatua. Kokeilu osoitti kuitenkin myös, että opiske-
lijat pystyvät oppimaan arviointia. (Knapp 1966, 41.) 

Monteith Collegen kokeilussa havaittiin, että kirjastonkäytön opetusta ei ole ainoas-
taan nivellettävä varsinaiseen opetukseen, vaan se on sopeutettava kunkin alan opetuksen 
tavoitteisiin, metodeihin ja tyyliin. Samalla on otettava huomioon koko opetusohjelma ja 
pedagogiset seikat. (Knapp 1966, 80–84.) 

Cecelia Brown ja Lee Krumholz (2002) saivat tutkimuksessaan myönteisemmän ku-
van opiskelijoiden arviointikyvyistä. He selvittivät University of Oklahoman mikrobiolo-
gian opiskelijoiden taitoa arvioida Naturen ja Sciencen artikkeleita ACRL:n informaatio-
lukutaidon kolmannen standardin mukaisesti. He havaitsivat, että opiskelijat pystyvät 
melko hyvin tunnistamaan ennakkoluulot, petoksen tai manipulaation (niitä siis sisältyy 
näiden laatulehtien artikkeleihin?) ja hyväksymään tai hylkäämään artikkeleissa esitetyt 
väitteet. 

Sonia Bodi (1995) kertoi collegessaan kysellyn ensimmäisen vuoden opiskelijoilta ar-
viota bibliografisen opetuksen hyödyistä. Lähes kaikki opiskelijat (85–90 %) katsoivat 
opetuksen auttavan tutkimuksen ja tutkimusraporttien teossa sekä kirjaston käytössä. 
Mutta vain 75 % vastaajista katsoi omaavansa opetuksen ansiosta jonkinlaisen kyvyn 
arvioida kirjallisuutta. Yhteistyössä englannin kielen kurssia vetävän professorin kanssa 
kehitettiin opiskelijoiden taitoa erottaa propagandistiset kirjoitukset vakavista tieteelli-
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sistä artikkeleista. Opiskelijoille jaettiin analyysin pohjaksi listat seikoista, jotka ovat 
ominaisia objektiivisille tutkimuksille ja toisaalta propagandalle. Oppimistulokset olivat 
vaihtelevia. 

Arvioinnin opetusta on harjoitettu yleensä siten, että opettaja ja opiskelijat ovat käy-
neet yhdessä läpi tieteellisiä tekstejä tai on annettu opiskelijoiden valita dokumentteja ja 
kommentoida ryhmissä saamiaan tuloksia. 

Patricia Breivik (1998, 37) selostaa Western Washington Universityssä useilla tieteen-
aloilla annettua arvioinnin opetusta. Siinä alan professori eritteli yhdessä opiskelijoiden 
kanssa jotain ilmestynyttä tutkimusta tarkastellen sen ajatuksellista rakennetta ja ilmai-
sua. Breivik toteaa, että jos opiskelija osallistuu tällaiseen opetukseen useilla aloilla, hän 
oppii näkemään, miten tieteenalat eroavat toisistaan standardeiltaan, menetelmiltään ja 
tavoitteiltaan. 

Arthur Sterngold ja Janet Hurlbert (1998) kertovat opintojaksosta, jolla markkinointia 
opiskelevien tieteellistä lukutaitoa kehitettiin. Kurssi sisälsi tiedonhaun ohjausta ja harjoi-
tuksia (tavoitteena teknillisten taitojen kehittäminen) sekä ohjaajan ja opiskelijoiden kes-
kusteluja saadun aineiston pohjalta (esimerkiksi aiheesta: Mitkä ovat tutkittavalla teolli-
suudenalalla tärkeimmät ajankohtaiset trendit). Harjoitusryhmissä koottiin aineistokan-
siot, mikä kehitti aineiston tietoista järjestämistä, lukemista ja sen pohjalla tapahtuvaa 
keskustelua. 

Barbara D’Angelo (2003) kuvailee Arizona State University -yliopistossa tehtyä har-
joitustyötä, jossa kansainvälisen talouden kurssilla läpikäytiin ja evaluoitiin tiettyyn 
maahan liittyvää kirjallisuutta riskien analyysia varten. Kurssia ohjasi taloustieteen opet-
taja kirjastonhoitajan avustamana. Kirjastonhoitaja valitsi kurssia varten sanomalehtikir-
joituksia yhdysvaltalaisista ja ulkomaisista lehdistä, United States Commercial Servicen 
maaoppaita, maaraportteja Economist.com -tietokannasta, dokumentteja kunkin maan 
hallituksen verkkosivuilta, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) aineistoja ja raportteja 
sekä tieteellisten aikakauslehtien artikkeleita. Opiskelijat lukivat aineiston ja arvioivat 
pienissä ryhmissä niiden relevanssia, uskottavuutta ja validiutta lomaketta käyttäen. 
Tarkoituksena oli saada opiskelijat havaitsemaan erityyppisten aineistojen eroja. 

Opiskelijat totesivat, että sanomalehtiartikkelit olivat hyviä ajankohtaisen informaa-
tion hankkimisessa, mutta eivät välttämättä uskottavia joka kohdassa. Asianomaisessa 
maassa ilmestyvien sanomalehtien kohdalla ryhdyttiin pohtimaan maassa vallitsevaa leh-
distön vapautta ja sensuuria. Tieteellisten aikakauslehtien artikkelit olivat tarpeen syvälli-
sen ja analyyttisen tiedon saamiseksi. Opiskelijat erittelivät opettajan johdolla raporttien 
kirjoittajien ja taustayhteisöjen luonnetta ja julkaisun kohderyhmää. Esimerkiksi Kan-
sainvälisen valuuttarahaston ja Yhdysvaltain hallituksen tarjoamaa informaatiota tar-
kasteltiin kriittisesti. Todettiin tarpeelliseksi käyttää hyvin moninaisia maata koskevia 
lähteitä. Opettaja, joka oli johtanut vastaavan harjoitustyön aiemmin neljästi ilman kirjas-
tonhoitajan panosta, mainitsi, että lähteiden käyttö oli nyt selvästi tasapainoisempaa. 
(D’Angelo 2003.) 

Viime aikoina on alettu opettaa verkkoaineiston arviointia. Verkkoaineiston opetuksen 
tarpeellisuutta pohtivat Deborah Grimes ja Carl Boening (2001). He haastattelivat com-
munity collegen kahta opettajaa ja näiden ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Tutkimuk-
sessa pyydettiin opettajia kuvaamaan vaatimuksia, joita he olivat antaneet opiskelijoille 
esseiden kirjoittamista varten, ja sitä, millaisten ominaisuuksien opettajat katsoivat 
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takaavan verkkoaineiston hyvän laadun. Opiskelijoilta kysyttiin, mitä ohjeita he olivat 
saaneet ja mitä kriteerejä opiskelijat pitivät verkkoaineiston laadun takeina. 

Kävi ilmi, että opettajat tunsivat huonosti verkossa olevaa materiaalia. Toinen opettaja 
ei ollut antanut mitään verkkoaineistoa koskevia ohjeita. Toinen oli maininnut tiettyjä 
hakukoneita. Opettajat määrittelijät haastattelussa (mutta eivät siis aiemmin) kaikkiaan 
kymmenen kriteeriä, joihin opiskelijoiden tulisi kiinnittää huomiota verkkomateriaalia 
arvioidessaan: 

1. tekijä 
2. ajankohtaisuus 
3. suositukset 
4. näkökulma 
5. tarkoitettu kuulijakunta 
6. tyyli 
7. sisällön laatu 
8. esitystapa 
9. julkaisija, sivun ylläpitäjä 
10. informaation pysyvyys. 

Ensimmäisen luokan opiskelijat totesivat, että eivät olleet saaneet mitään arviointiohjeita. 
Toisen luokan opiskelijat kertoivat, että heidän opettajansa oli antanut joitakin arvioin-
tiohjeita, ei kuitenkaan erityisesti verkkomateriaalista, ja maininnut joitakin hakukoneita. 

Opiskelijat pitivät verkkomateriaalin löytämistä hyvin helppona. Useat opiskelijat oli-
vat yrittäneet löytää tietoja verkkodokumenttien kirjoittajista. Useimmat pitivät kirjoitta-
jaa tärkeimpänä kriteerinä, mutta eivät määritelleet, mitkä seikat luonnehtivat luotettavaa 
kirjoittajaa. Hyvin harvat opiskelijoiden valitsemista sivuista antoivat informaatiota sisäl-
tönsä ajankohtaisuudesta. Yhden luokan opiskelijoilla mikään lähde ei ollut jonkin 
instanssin kuten kirjaston suosittelemilta sivuilta, ja toisen luokan opiskelijoilla vähem-
män kuin puolet lähteistä oli sellaisilta. Hyvin harvoilla sivuilla tuotiin näkökulma esiin. 
Useat lähteet oli tarkoitettu tietyille kuulijakunnille, mutta opiskelijat eivät näitä olleet 
tiedostaneet. Myöskään tyyliä ei pohdittu. Harvat valituista sivuista antoivat pohjaa sisäl-
lön laadun arvioinnille. Sivujen tuottajat olivat varsin sekalaisia. Toisen luokan opiskeli-
joiden valitsemat sivut olivat enimmäkseen organisaatioiden ja instituutioiden ylläpitä-
miä. 

Grimesin ja Boeningin (2001) johtopäätös on, että opiskelijat arvioivat sivuja vain pin-
tapuolisesti. Opiskelijat käyttävät auktorisoimattomia lähteitä. Kukaan ei hyödyntänyt 
kirjaston tarjoamia valinnan apuneuvoja. Opettajien toiveiden ja opiskelijoiden käytöksen 
välillä on selvä ero. 

Kuopion yliopiston kirjasto on järjestänyt farmasian opiskelijoille pakollisen tiedon-
haun kurssin ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Lisäksi farmasian laitos on pitä-
nyt kolmannen vuosikurssin opiskelijoille kurssin Farmakologiaa Internetissä. Yhtenä 
tavoitteena kurssilla oli opettaa arvioimaan kriittisesti erityyppisistä verkon lähteistä löy-
dettyä informaatiota, joka liittyi lääkeaineisiin ja lääkkeiden käyttöön. Todettiin, että ala 
ja sen vaatimukset tarjosivat hyvän pohjan lähteiden sisällön ja helppokäyttöisyyden 
evaluointiin. Opiskelijoiden näkemyksessä lähteistä ja niiden luotettavuudesta huomattiin 
selvä muutos. Muutos tapahtui osittain myönteisempään suuntaan (erään lääketehtaan 
sivut), osin kielteiseen suuntaan (yksityishenkilöiden sivut). (Saarti & MacDonald 2003.) 



 76

Esimerkit osoittavat yleiseksi käytännöksi arvioinnin opetuksen yhdistämisen tekstiai-
neistojen läpikäymiseen ja vertailuun. Opetuksen tavoitteet vaihtelivat. Jossain kokeiluis-
sa haluttiin kehittää opiskelijoiden herkkyyttä havaita kirjoittajien yritykset manipuloida 
lukijaa. Toisissa opetustilanteissa oli pyrkimyksenä vertailla eritasoisia tieteellisiä ja 
muita tekstejä. Arvioinnin kriteerejä ei raporteissa yleensä tuotu esille. 

6.4  Yliopisto-opettajat informaatiotaitokouluttajina 

Luvussa 5.4 todettiin, että eräiden tutkijoiden mielestä opettajien pitäisi vastata kirjalli-
suudenhaun opetuksesta yliopistoissa. Aikaisemmassa selvityksessä (Kautto 1998, 64–
70) käytiin läpi vuosien 1969–1994 tutkimuksia, joissa käsiteltiin yliopisto-opettajien 
toimintaa informaatiotaitoihin opastamisessa. Mainitun ajanjakson yhdysvaltalaisista 
tutkimuksista on yhteenveto liitteessä 1, ja niiden pääkohtia selostetaan tässä luvussa. 
Tässä esitellään myös eräitä tuoreempia tutkimuksia. 

Yleensä yhdysvaltalaiset tutkimukset tehtiin kyselyinä ja kohdistettiin tavallisesti vain 
yhteen yliopistoon. Vastaajien määrä vaihteli välillä 58–551. Tutkimuksissa tarkasteltiin 
opettajien kannanottoja muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

− Pidetäänkö itsenäisen opiskelun ja kirjaston käytön taitoa tärkeänä? 
− Mitä taitoja opiskelijan olisi hallittava? 
− Osaavatko yliopisto-opiskelijat hakea kirjallisuutta tai oppivatko he kirjallisuuden 

hakua ja käyttöä opiskelun aikana? 
− Miten arvellaan opiskelijoiden oppineen tai oppivan kirjallisuuden haun taidot? 
− Kenen vastuulla informaatiovälineiden opetuksen olisi oltava? 
− Antavatko opettajat itse informaatiovälineiden opetusta? 

Yhteenvetona mainituista yhdysvaltalaisista tutkimuksista voidaan todeta, että useimmat 
opettajat eivät olleet kovin tyytyväisiä opintojen alkuvaiheissa olevien opiskelijoiden 
tiedonhakutaitoihin. Taitojen katsottiin paranevan opiskelun kuluessa. Itsenäisen opiske-
lun ja kirjaston käytön taidot nähtiin tärkeinä, mutta käsitykset vaihtelivat siitä, millä ta-
valla taidot tulisi oppia. Opettajien käyttäytymiseen ja asennoitumiseen vaikuttavina teki-
jöinä nousivat esille muun muassa omat opiskeluaikaiset kokemukset, julkaisuaktiivisuus 
ja tieteenala. 

Yleensä kirjaston käytön opetusta pidettiin hyödyllisenä ja sen järjestämistä opettajien 
ja kirjastonhoitajien yhteistyönä hyvänä ratkaisuna. Runsas viidesosa opettajista antoi 
säännöllisesti itse informaatiovälineiden käytön opetusta. Kirjastonkäytön opetuksen 
järjestämistä kirjastonhoitajan kanssa yhteistyössä piti parhaana ratkaisuna 40–75 % 
opettajista (Edwards 1976; Cannon 1994; Maynard 1990). Opettajista halusi antaa itse 
opetusta 7–35 %. Susan Edwardsin (1976) mukaan opettajista selosti tavallisesti biblio-
grafioita ja hakuteoksia 26 %, 56 % selosti niitä toisinaan. 

Kemiassa oli tiedonhakuvälineiden opetus lähinnä opettajien vastuulla. Dean Martin ja 
Dennis Robison (1969) tekivät vuonna 1967 selvityksen kemian kirjallisuuden opetuk-
sesta yhdysvaltalaisissa yliopistoissa (vastaus saatiin 232 laitokselta). Vastausten mukaan 
opetusta antoi tohtorinarvoja myöntävissä yliopistoissa 86 %:ssa kemisti ja 12 %:ssa 
kirjastonhoitaja. Alempiin tutkintoihin johtavissa korkeakouluissa opetusta antoi kemisti 
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97 %:ssa ja kirjastonhoitaja 3 %:ssa. Opetusta annettiin pakollisella kurssilla 24 %:ssa 
yliopistoista, joissa oli mahdollista suorittaa tohtorintutkinto, ja 20 %:ssa alemmista 
korkeakouluista. 

Kiinnostava on Tamar Bermanin ynnä muiden selostus kirjastonkäytön opetuksen ni-
veltämisestä muuhun opetukseen Roskilden yliopistossa (Kirjaston käyttäjäkoulutus 
projektiopintojen yhteydessä 1981). Roskildessa käytettiin projektiopintoja (ongel-
masuuntautuneet, projekteiksi muotoillut opinnot) neljällä eri opintosuunnalla. Projekti-
työskentelyn arvioitiin vaativan ainakin puolet opiskelijoiden työajasta. 

Humanististen tieteiden perusopinto-ohjelmaan, johon sisältyi aina neljä projektia, kir-
jastonkäytön opetus niveltyi seuraavasti. Projektityöhön osallistui 1–2 opettajaa sekä 
ohjaajina että ryhmän jäseninä. Kun analysoitiin heidän tapojaan toimia kirjallisuuden 
haun opettamisen parissa, voitiin havaita seuraavat kuusi muotoa (Kirjaston 1981, 24–
26): 

1. Opettajat voivat olla projektiryhmän erityisongelman spesialisteja ja toimittaa opiske-
lijoille bibliografisen informaation näiden tarvitsematta lainkaan hakea kirjallisuutta. 

2. Opettajat suorittivat kirjallisuudenhaun ja luovuttivat tulokset opiskelijoille sanomatta 
mitään hakuprosessista. 

3. Opettajat suorittivat haun ja selittivät, mitä olivat tehneet. Tämä tapa opettaa kirjalli-
suudenhakua on parempi kuin edelliset, mutta tuntui passivoivan vahvasti opiske-
lijoita. 

4. Hyvin usein opiskelijat yrittivät löytää itse kirjallisuutta ilman opettajien apua, jotka 
kommentoivat tuloksia joko hyväksymällä kirjallisuuden tai karsimalla sitä. 

5. Eräs muunnelma oli antaa opiskelijoille ohjeet kirjallisuuden hausta etukäteen, jonka 
jälkeen opiskelijat suorittivat haun. Tämä oli suhteellisen harvinaista. 

6. Kirjoittajat pitivät ideaalitapauksena, että sekä opettajat että opiskelijat ovat aktiivi-
sesti haussa mukana. Menettely oli harvinainen. Se vaatii opettajilta tietyn määrän 
koulutusta systemaattiseen tiedonhakuun. Etuna tässä on, että opettaja voi selittää vir-
heitä ja ehdottaa vaihtoehtoisia menettelytapoja. 

Roskildessa käytetyt menettelyt voidaan ainakin osittain sijoittaa Kuhlthaun (1994, 65) 
luetteloon interventiotasoista. Kohdat 1 ja 2 vastaavat lähinnä Kuhlthaun vyöhykettä Z2 
(paikallistaja), kohta 3 vyöhykettä Z3 (tunnistaja), kohta 5 vyöhykettä Z4 (neuvoja) ja 
kohta 6 vyöhykettä Z5 (tiedonhankinnan tukija). 

Myös tuoreessa yliopistollista informaatiotaitojen opetusta koskevassa kirjallisuudessa 
painotetaan kirjastojen ja opettajien yhteistyön tärkeyttä ja informaatiotaitojen opetuksen 
niveltämistä eri aineiden opetukseen (esimerkiksi Breivik 1998, Farber 1999; Kirk 1999; 
Cunningham & Lanning 2002; Doskatsch 2003). 

Suomalaisessa tutkimuksessa (von Ungern-Sternberg 1996) kartoitettiin ryhmähaastat-
telun avulla Åbo Akademin opettajien ja turkulaisten kirjastonhoitajien näkemyksiä 
kirjastonkäytön opetuksen järjestämisestä. Keskustelussa kirjastonhoitajat tähdensivät, 
että heillä ei ole monestikaan käsitystä kehyksestä, johon opiskelijoiden tiedon-
hakupyynnöt liittyvät. Opiskelijoiden tarve saada opastusta vaihtelee, jotkut selviävät 
hyvin hakuvälineiden käytöstä, toiset eivät. Informaatiovälineiden käytön ohjausta ja 
harjoittelua olisi nivellettävä opetukseen jo varhaisessa vaiheessa. Opettajat eivät tunne 
hallitsevansa tiedonhakuvälineitä tarpeeksi. Kirjastonhoitajien olisi hyödyllistä perehtyä 
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tieteenalojen tutkimusprosesseihin esimerkiksi seminaareihin osallistumalla. (von Un-
gern-Sternberg 1996, 48–54.) 

Donna Amstutz ja Donna Whitson (1997) tutkivat opettajien tapoja hakea kirjallisuutta 
ja heidän antamaansa informaatiotaitojen ohjausta University of Wyomingissa (309 
vastaajaa). Noin 75 % opettajista käytti Internetiä. Opettajat vaativat kurssikirjojen ja 
ammattilehtien käyttöä. Suositukset erilaisten hakuvälineiden käytöstä jakautuivat melko 
tasaisesti. Yliopiston kirjaston luettelo ja bibliografiset julkaisut olivat kärkitiloilla. 
Internetiä ei maininnut koskaan 44 % vastaajista. 

Robin Sinn (2001) selvitti kyselyllä bibliografista opetusta kuudessa ohiolaisessa yli-
opistollisessa biologian laitoksessa. Vastaajat olivat kirjastonhoitajia ja biologian profes-
soreita. Kummatkin ryhmät opettivat suunnilleen samat tärkeimmät biologisen kirjalli-
suuden hakuvälineet. Lähes kaikki professorit opettivat aikakauslehtiartikkeleiden kriit-
tistä lukemista, mutta kirjastonhoitajista vain hyvin pieni osa. 

6.5  Opettajien panos kirjallisuuden haun ja käytön opetuksessa 
Oulun yliopistossa 

Oulun yliopistoa koskevassa tutkimuksessa (Kautto 1998) pyrittiin selvittämään muun 
muassa, millaista kirjallisuuden haun ja käytön opetusta ja ohjausta Oulun yliopiston 
viiden tiedekunnan opettajat antoivat ja mitä havaintoja he olivat tehneet opiskelijoiden 
taidoista hakea ja käyttää kirjallisuutta. Aineisto kerättiin keväällä 1993, ja haastateltuja 
opettajia oli yhteensä 20. Tutkimusta selostetaan tässä melko laajasti pohjaksi vertailulle 
Helsingin ja Tampereen yliopistoissa saatuihin tuloksiin. 

Haastatellut edustivat fysiikkaa (kova ja puhdas tieteenala), konetekniikkaa ja lääke-
tiedettä (kovia soveltavia aloja), kasvatustieteitä ja psykologiaa (pehmeitä soveltavia 
aloja) sekä kirjallisuudentutkimusta (pehmeä ja puhdas ala). Seuraavassa selostetaan 
tuloksia niiden aineiden osalta, jotka vastaavat läheisimmin Helsingissä ja Tampereella 
mukana olleita tieteenaloja. Tämän takia konetekniikka on jätetty huomiotta. 

6.5.1  Tutkittujen alojen opetusmenetelmät 

Voidaan todeta, että kurssikirjallisuuteen olivat tiukemmin sitoutuneet luonnontieteelliset 
ja niitä soveltavat tieteet. Näillä aloilla on faktoja, deskriptioita ja lakeja, joiden tarkka 
tuntemus ja soveltaminen katsotaan välttämättömäksi. Toisaalta tähdennettiin, että detaljit 
löytyvät kirjoista, mutta keskeisten asioiden ymmärtäminen on tärkeää. Perusteosten läpi-
käymistä pidettiin kuitenkin fysiikassa välttämättömänä keskeisten asioiden omaksumi-
selle. 

Kirjallisuudentutkimuksessa, kasvatustieteissä ja psykologiassa katsottiin olevan kysy-
mys enemmänkin ajattelutapojen omaksumisesta ja isojen kokonaisuuksien hahmottami-
sesta. Tärkeää oli myös pää- ja sivuasioiden erottaminen. Näiden alojen edustajat tähden-
sivät myös ongelmakeskeisen lähestymisen ja ryhmätyöskentelyn tärkeyttä. Psykolo-
giassa haluttiin kokonaan eroon tentittävistä kurssikirjoista. Niiden käyttö perinteiseen 
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suomalaiseen tapaan lieneekin kansainvälisesti tarkastellen melko poikkeuksellinen 
ilmiö. 

Opetusmenetelmien ja suoritusten arvioinnin kehittämisen pyrkimyksiä tuli esille. 
Niinpä kirjallisuudentutkimuksessa kokeiltiin eräällä jaksolla opiskelijoiden itse suunnit-
telemaa työskentelyä ja suoritusten kollektiivista arviointia eikä yksilökohtaisia arvosano-
ja annettu. Ongelmakeskeistä opiskelua kerrottiin toteutettavan ainakin kasvatustieteissä 
ja psykologiassa – tai ehkä voidaan puhua jopa ongelmaperustaisesta opiskelusta ainakin 
psykologian puolella. Ryhmätyöskentelyä oli kaikissa oppiaineissa. Lääketieteessä ja 
fysiikassa pyrittiin nivomaan opiskelijoita tutkimusryhmiin varhaisesta vaiheesta saakka. 

Kasvatustieteilijä totesi, että opiskelijoiden aktiivisuuden kehittämisessä saattaa olla se 
harhaanjohtava piirre, että aktiivisuus ohjelmoidaan hyvin tiiviisti tiettyyn suuntaan. Sil-
loin ei ole edetty kovinkaan kauaksi behavioristisesta oppimiskäsityksestä. Psykologi 
esitti ryhmätyöstä samansuuntaisen kriittisen huomautuksen: vasta sitten on kyseessä aito 
ryhmätyö, kun opiskelijat voivat itse vaikuttaa siihen, mitä tehdään. 

6.5.2  Tutkimuskirjallisuuden käyttö opiskelun eri vaiheissa 

Fysiikan kirjallisuuden itsenäinen käyttö keskittyi syventäviin opintoihin. Jakson Aine ja 
seminaari tavoitteet määriteltiin seuraavasti: ”Aineen kirjoittamisella ja seminaarilla on 
tarkoitus tutustuttaa lähdekirjallisuuden käyttöön”. Erikoistyö ja tutkielma (20 ov) oli 
sisällöltään seuraava: ”Joltakin fysiikan erikoisalalta tehdään vaativa harjoitustyö ja pää-
sääntöisesti samasta aihepiiristä laaditaan myös kirjallisuuden käyttöön perustuva tut-
kielma, jonka laajuus on vähintään 50 sivua.” Opettajan suuntautumisvaihtoehdossa taas 
kirjoitettiin ensisijassa kirjallisuuteen perustuva tutkielma, jonka opintoviikkomäärä oli 
12 ov. (Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen tiedekunta 1992, 68–69.) 

Lääketieteessä esimerkiksi mikrobiologiassa opiskelijat tekivät jo perusopinnoissa (3. 
vuonna) kirjoitelman, joka oli laajuudeltaan 7–8 sivua. Tutkielman muoto vastasi tieteel-
listä artikkelia. Mutta viimeistään syventävissä opinnoissa (laajuus 10 ov) tutustuttiin 
tutkimuskirjallisuuteen. Syventävien opintojen sisältö ja luonne vaihteli laajasti. Syventä-
vissä opiskelijan piti kirjoittaa tutkielma tai, jos opiskelija oli kuulunut tutkimusryhmään, 
yhteisartikkeli, jossa opiskelijan vähintään tutkielmaa vastaava työpanos oli selkeästi 
identifioitavissa. 

Kasvatustieteen proseminaarin tavoitteisiin ja sisältöön kuului muun muassa tutkimus-
tehtävän asettaminen ja siihen kuuluvan tiedon etsiminen kirjallisuuteen tutustumalla. 
Syventävien opintojen referaattiseminaarin tavoitteeksi oli määritelty perehdyttää opiske-
lija tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustoimintaan sekä ajankohtaiseen kasvatustieteelli-
seen keskusteluun kirjallisten dokumenttien avulla. Kasvatustieteessä oli jo ensimmäise-
nä vuonna seminaarityyppistä opiskelua, johon sisältyi sekä pakollista että valinnaista 
kirjallisuutta. (Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta 1992, 43, 50.) 

Psykologian tutkimuskurssin sisällöksi mainittiin muun muassa lähdeaineiston kriitti-
nen arviointi ja käyttö. Kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdon puolella kuului 
proseminaarin tavoitteisiin oppia käyttämään lähdekirjallisuutta kriittisesti. (Oulun yli-
opisto. Kasvatustieteiden tiedekunta 1992, 53–54, 65.) 
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Psykologian opiskelun voi sanoa olleen seminaaria alusta alkaen. Osan luennoista hoi-
tivat opiskelijat, osan opettajat. Esimerkiksi väittelyluentoja oli kokeiltu: osa opiskeli-
joista puolusti tiettyä näkemystä, toinen puoli vastakkaista. Opiskelu oli koko ajan yhteis-
työtä, jossa myös opettaja oppi koko ajan ja saattoi kokea opettamisen hauskaksi. Tällai-
nen vaati opiskelijoilta runsaasti työntekoa. 

Kirjallisuudentutkimuksessa tieteellisen kirjallisuuden käyttö alkoi kaunokirjallisuu-
den approbaturin praktikumissa. Varsinaisesti tutkimuskirjallisuutta alettiin käyttää prose-
minaarissa, joka oli yleensä kolmantena opiskeluvuonna. 

6.5.3  Kirjaston käyttäjäkoulutus 

Oulun yliopiston kirjasto aloitti käyttäjäkoulutuksen antamisen jo 1960-luvulla. 1970-
luvulla opetusta laajennettiin ja sitä kytkettiin tutkinnonuudistuksen yhteydessä yleisopin-
toihin. 1980-luvun alussa käyttäjäkoulutus tavoitti lähes kaikkien yksiköiden opiskelijat. 
Sama oli tilanne vuosikymmenen lopussa. (Murhu 1985, 185–189; Leinonen 1990.) 

Lyhyt tutustuminen kirjastoon oli pakollista kaikissa tiedekunnissa ensimmäisen vuo-
den opiskelijoille. Myöhemmässä vaiheessa annettava tiedonhaun opetus oli pakollista 
lähes kaikille, mutta laajuudeltaan vaihtelevana; mittavinta se oli historian laitoksella. 
Tiedonhaun opetus oli kirjallisuudentutkimuksessa integroitu proseminaariin ja seminaa-
riin, kasvatustieteiden tiedekunnassa taas proseminaariin ja projektiopintoihin. Luonnon-
tieteellisessä tiedekunnassa tiedonhaun opetus oli useasti saanut oman jakson. Kemiassa 
opetusta antoivat pääasiallisesti oppiaineen omat opettajat. 

6.5.4  Opettajien antama kirjallisuuden haun ohjaus 

Vain 15 prosenttia haastatelluista opettajista (konetekniikka mukaan lukien) oli saanut 
itse opiskeluaikanaan kirjallisuuden hakuvälineiden käytön opetusta. Tämä oli vähemmän 
kuin yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa, joiden mukaan noin kolmasosa opettajista oli 
suorittanut kirjaston käytön kurssin (Edwards 1976; Thomas & Ensor 1984). Oululaiset 
opettajat olivat oppineet taitonsa käytännössä, ja mielikuvat kirjaston antamasta opetuk-
sesta perustuivat enimmäkseen satunnaisiin havaintoihin. 

6.5.4.1  Fysiikka 

Fysiikka poikkesi siinä mielessä tutkimuksen muista oppiaineista, että myös opettajat 
antoivat informaatiovälineiden käytön opetusta. Koulutusohjelmassa oli kaikille pakolli-
nen syventäviin opintoihin kuuluva Aine ja seminaari -jakso (3 ov, 3. vuoden keväällä), 
josta vastasi pari fysiikan opettajaa. Jakson alussa oli muutama tunti opetusta kirjallisuus-
selvityksen teosta, siis kirjaston käytöstä, kirjallisuuden käytöstä ja hakujärjestelmistä 
ynnä kirjallisuuden referoinnista. Oheislukemisena oli Fogelbergin, Herrasen ja Sinikaran 
teos Tuumasta toimeen. Kirjaston käyttöä opetti kirjaston henkilökunta, samoin bibliogra-
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fisia julkaisuja, erityisesti Physics Abstractia. Kirjaston käytön opetuksen yhteydessä 
tehtiin tietokonehaku. Opetuksen antamiseen osallistunut opettaja piti opetusta tehokkaa-
na. 

Fysiikassa oli lisäksi erikoisalojen ryhmäseminaareja, joihin tutkielmantekovaiheessa 
olevat opiskelijat ja jatko-opiskelijat osallistuivat. Tutkielmien aiheet liittyivät useasti 
siihen tutkimukseen, jota ryhmässä tehtiin. Tämä oli ohjauksen kannalta hyvä, koska aihe 
kiinnosti ohjaajaakin. 

Kolme haastateltavaa totesi joutuvansa opiskelijoiden saamasta opetuksesta huolimatta 
antamaan usein henkilökohtaista ohjausta sopivan kirjallisuuden löytämiseksi. Apuna 
olivat muun muassa omat eripainoskokoelmat. Tutkielmaa pohjustava materiaali, tavalli-
sesti jokin yleisesitys kuten katsausartikkeli, katsottiin yhdessä. Kun fysiikassa on hyviä 
katsausjulkaisuja, liikkeelle lähtö oli helppoa. 

Tyypillisessä fysiikan tutkielmassa oli 50–100 viitettä. Opettajien arvion mukaan kir-
jallisuutta osattiin hakea melko hyvin, joskin opiskelijoiden taidot luonnollisesti vaihteli-
vat. Työskentely ryhmässä helpotti asiaa. Opiskelijan oma aktiivisuus oli kuitenkin 
keskeinen tuloksen kannalta. 

6.5.4.2  Lääketiede 

Lääketieteen opiskelijat joutuivat tutustumaan tutkimuskirjallisuuteen viimeistään syven-
tävissä opinnoissa. Opiskelijan piti suorittaa kirjallisuuden haku itsenäisesti. 

Tieteellisen kirjallisuuden ja kirjaston käyttöön oli lääketieteen opettajilla selkeästi hy-
vin myönteinen asenne. Tiedekunnan kirjaston antama opetus oli yleisesti tiedossa, ja sii-
hen viitattiin itsestään selvänä ja tarpeellisena toimintana. Kirjastoon pakotettiin mene-
mään, jos sitä ei muuten tapahtunut. Korostettiin, että opiskelijoiden oli opittava etsimään 
tietoa. 

Vaikka informaatiovälineiden käytön opetuksessa tyydyttiin ja luotettiin ennen muuta 
lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston antamaan koulutukseen, annettiin opetusta myös 
laitosten toimesta. Syventävien opintojen ohjaajat neuvoivat tarvittaessa kädestä pitäen, 
miten tarvittavat julkaisut löydetään. Ohjaus saattoi olla myös sitä, että katsottiin yhdessä 
hakusanat, joitten avulla informaatikkoa pyydettiin suorittamaan haku. Eräs opettaja 
käytti etsiessään kirjallisuutta opiskelijoille apuna kattavaa eripainos- ja kopiokokoel-
maansa. Toisella haastatellulla oli työhuoneessaan ja sen viereisessä tilassa alan kaikki 
keskeiset aikakausjulkaisut pitkältä ajalta. Neuvoessaan hän pyrki löytämään näistä 
uusimman tutkimusongelmaan liittyvän katsausjulkaisun, jossa oli normaalisti 40–50 
tuoretta viitettä. 

Opiskelijoiden kiinnostus kirjallisuuteen vaihteli haastateltujen mukaan hyvin voimak-
kaasti. Haasteltujen opettajien aktiivinen asennoituminen ei jäänyt epäselväksi: tutkimus-
kirjallisuutta seurattiin intensiivisesti, kirjaston antamaan informaatiovälineiden käytön 
opetukseen suhtauduttiin myönteisesti ja pidettiin tärkeänä, että opiskelijat oppisivat 
informaatiovälineiden käytön. 
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6.5.4.3  Kasvatustiede ja psykologia 

Toinen kasvatustieteilijöistä kertoi tuovansa luennoidessaan esille tärkeimmät aihepiiriin 
liittyvät lähteet. Aktiivisimmat opiskelijat tutustuivat niihin. Kasvatustieteessä oli jo 
ensimmäisenä vuonna seminaarityyppistä opiskelua, johon sisältyi sekä pakollista että 
valinnaista kirjallisuutta. Jälkimmäisestä ohjaaja keskusteli opiskelijoiden kanssa ja koetti 
vaikuttaa niin, että myös ulkomaista kirjallisuutta otettaisiin mukaan. Opiskelijoille jaet-
tiin listoja kurssiin liittyvästä kirjallisuudesta ja annettiin henkilökohtaisia vihjeitä. 
Kehotettiin myös kääntymään tiedekunnan kirjaston informaatikon puoleen. 

Seminaaria ohjatessaan opettajalla oli valmiita kirjallisuusluetteloita jaettavaksi, jos ne 
sopivat seminaarin teemoihin. Lähtökohta oli, että opiskelija haki itse, mutta peruskirjal-
lisuuden lista yleensä annettiin. Yleensä opiskelijat pääsivät aika nopeasti oikeille jäljille 
ja löysivät relevantteja lähteitä. Kun pro gradu -tutkielmia ruvettiin tekemään, aluksi oli 
melkein aina vaihe, jolloin opetettiin atk-hakuja. Ensimmäisen, informaatikon avustaman 
hakuvaiheen jälkeen opettaja katsoi yhdessä opiskelijan kanssa, mitä kannatti tilata. 

Oulun yliopistossa koko psykologian opiskelu oli tavallaan seminaaria. Virallinen pro-
seminaarikin psykologiassa oli. Se oli ensimmäinen tilanne, jossa opiskelijan piti itse 
muotoilla tutkimusongelma ja etsiä siihen vastausta. Vastauksen saattoi hakea vaikka vain 
yhden tutkimuksen kautta. Yleensä suositeltiin, että ei käytettäisi viittä lähdettä enempää. 
Nähtiin paremmaksi tutustua muutamaan lähteeseen hyvin kuin kahteenkymmeneen 
pintapuolisesti. 

Pääasiallisesti psykologian opiskelijat etsivät kirjallisuutta esitelmäänsä varten itse. 
Heillä oli pari viikkoa aikaa tehdä esitelmäsuunnitelma, johon kuului osana kirjallisuus-
luettelo. Toisinaan kirjaston informaatikko luennoi lähdeaineiston hakemisesta. Jos 
esitelmäsuunnitelmassa oli vähän aineistoa, assistentti saattoi antaa vihjeitä. Vihjeiden 
antaminen perustui psykologian laboratorion laajaan eripainos- ja kopiokokoelmaan, 
jossa oli noin 10 000 artikkelia. 

6.5.4.4  Kirjallisuudentutkimus 

Tutkimuskirjallisuuden käyttö alkoi approbaturin kaunokirjallisuuden praktikumissa, 
jossa oli jo lähdetietojen hakemista. Kirjoitettiin pieniä esseitä, joitten aineistojen löytä-
miseen opettaja antoi ohjeita. 

Varsinaisesti tutkimuskirjallisuutta alettiin käyttää proseminaarissa, joka oli yleensä 
kolmantena opiskeluvuonna. Opettajat eivät antaneet mitään systemaattista haun ohja-
usta; saatettiin vain sanoa, että opiskelija katsokoon jostakin alan bibliografiasta. 

Eräs kirjallisuudentutkija kertoi, että proseminaarissa joutui ensimmäisessä vaiheessa 
antamaan opastusta. Moni kysyi, mikä olisi materiaalia, jota voisi käyttää. Haastatellulla 
ei ollut mitään apuvälinettä, josta hakea viitteitä. Hän antoi lähteitä, joita muisti, tai lähti 
sitten opiskelijan kanssa kirjastoon etsimään aineistoa. Parissa proseminaarissa oli keski-
tytty tiettyyn teemaan, jolloin kirjallisuudentuntemus kumuloitui, ja opiskelijat saivat 
lähteitä toistensa tutkimuksista. 

Yhdellä opettajalla oli käytössään viitekortisto, toisella tietokanta ja kolmas oli kerän-
nyt viitteitä listoiksi, joita antoi opiskelijoiden käytettäväksi. Listojen jakaja sanoi opiske-
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lijoiden löytävän huonosti julkaisuja nykykirjailijoista, koska näistä ei vielä ole kirjoitettu 
paljonkaan. Kortiston omistaja katsoi, että opiskelijalle pitäisi voida antaa 2–3 artikkelia 
tämän seminaariaiheesta. Opiskelijalla on niin vähän aikaa, ettei hänellä ole mahdolli-
suutta hakuammuntaan. Toisaalta opiskelijan olisi pystyttävä löytämään itse kirjallisuutta. 
Ehkä noin kolmasosa teki itsenäisesti jännittäviäkin löytöjä. 

Eräs haastateltava sanoi tuntevansa omalla tutkimusalueellaan kirjallisuuden niin hy-
vin, että tiesi jo aika tarkasti, mitä tarvitsee ja miten sen saa. Hän oli teettänyt joskus 
tietokantahaun, jolloin viitteitä tuli runsaasti, mutta ne eivät vaikuttaneet paljonkaan 
kirjoitettavan artikkelin edistymiseen. 

Informaatiovälineiden käytön opetus kirjallisuudentutkimuksen opiskelijoille oli kir-
jaston informaatikon antamaa. Yksi haastatelluista opettajista oli saanut kirjastonkäytön 
opetusta toisessa yliopistossa opiskellessaan ja pitänyt siellä itse useita kertoja kurssia 
Tietolähteet ja niiden tuntemus. Hän oli tällöin myös seurannut sikäläisen kirjaston anta-
maa opetusta kirjallisuuden opiskelijoille, ja kommentti tästä ansaitsee tulla siteeratuksi: 

– – että minusta tämä ei toimi. Ja se luultavasti johtui siitä, että kirjastoihmiset, he 
ilman muuta tietysti hallitsee sen oman alueensa, mutta he ei hallitse sitten tai se ei 
kuulu heille tavallaan se, että minkä tyyppisiä kysymyksiä ja minkä tyyppistä tietoa 
me loppujen lopuksi halutaan niin kuin kirjallisuuden tutkijoina. – – Ja sitten taas 
semmoisten komplisoitujen esim. harjoitustehtävien etsiminen ja tekeminen niin se 
sitten jo vaatisi ilmeisesti aika paljon sen kyseisen oppiaineen sisältöjen ymmärtä-
mystä ja tuntemusta. Että onko sitten niin, että tässä minä jo vaadin liikaa sieltä kir-
jaston puolelta. 

Knappin (1966, 89) ja Stoanin (1984) tavoin kirjaston antama käytön opetus nähtiin 
teknisenä ja fragmentaarisena, ei opetuksena, jossa ymmärretään tutkimuksen teon luon-
netta. 

Opiskelijoiden taidoista löytää kirjallisuutta eräs haastateltava totesi, että on hyvin 
taitavia opiskelijoita, joilla on graduissaan valtavat lähdeluettelot ja jotka käyttävät 
lähteitä hyvin. Keskitason opiskelijoilla lähteiden löytämisen ja hyödyntämisen taidot 
ovat hieman heikkoja. 

6.5.5  Näkemykset opiskelijoiden kirjallisuuden arvioinnin ja käytön 
taidoista 

Fysiikassa ainakin osa opiskelijoista oppi poimimaan julkaisusta oleelliset asiat ja asetta-
maan ne kriittisen tarkastelun kohteeksi. Fysiikan tiedon rakenne ja julkaisujen tiiviys 
helpottaa keskeisten kohtien havaitsemista. Kirjallisuuden arvioinnin oppiminen on fysii-
kassa joillakin aloilla ilmeisesti luontevaa, koska niiden tieto uusiutuu melko nopeasti ja 
opiskelijat joutuvat näkemään, miten käsitykset ovat muuttuneet ja pohtimaan, miten 
asiat ovat. Tällaista analysointia ja arviointia myös korostettiin. 

Ongelmatonta ei kirjallisuuden käyttö fysiikassakaan silti ole, ja opiskelijoiden taidot 
vaihtelivat. Jotkut jumiutuivat pitkäksi aikaa tutkielmavaiheeseen. Tiedon muokkaaminen 
ja esittäminen omin sanoin saattoi olla vaikea prosessi. Kirjallisuutta kyllä löydettiin ja 
osattiin lukea, mutta sen ymmärtäminen ja syntetisointi tuotti ongelmia. 
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Kysymykseen, käyttivätkö fysiikan opiskelijat ei-tieteellisiä lähteitä, vastattiin kieltä-
västi. Lähteet olivat alkuperäisartikkeleita, mutta vaikeuksia oli tiedon synteesissä: 

– – kyllä sitä näkee sellaisia tutkielmia, joissa selvästikään ei ole mitään sellaista 
kokonaisnäkemystä, vaan on käännetty pätkä sieltä ja käännetty pätkä täältä ja sit-
ten pistetty peräkkäin, ne on aika ikäviä luettavia sellaiset tutkielmat. 

Lääketieteessä oli tyypillistä, että tutkijoiksi soveltuvia opiskelijoita pyrittiin vetämään 
varhain tutkimusryhmiin, esimerkiksi anatomiassa opiskelijoiden osallistuessa ensi kertaa 
laitoksen opetukseen. Tutkimusryhmässä opiskelija saattoi saada perusteellista kirjalli-
suuden arvioinnin koulutusta. Anatomiassa oli päätutkimusryhmillä viikoittainen kokoon-
tuminen (journal club), jossa käytiin läpi artikkeleita, hyviä ja huonoja, myös teknisinä 
suorituksina. 

Suhtautuminen kirjallisuuteen saattoi olla nihkeää sellaisilla, jotka olivat päättäneet 
ryhtyä käytännön lääkäreiksi, siis henkilöillä, jotka ovat ”fanaattisia käytännön lääkärilin-
jan kannattajia, joilla ei ole vähäisintäkään vetoa tutkimukseen”. Toisaalta opiskelijoissa 
oli kirjallisuudesta erittäin kiinnostuneita: 

Siellä on muutamia semmoisia opiskelijoita, jotka ovat tavattoman kiinnostuneita 
siitä, mistä he löytävät lisää tietoja. Heitä on vähän, mutta heitä on. He tulevat ky-
symään, että mistä he voisivat tutustua tähän asiaan enemmän ja mistä he saisivat 
lisää tietoja, miten kirjastoa käytetään, kun toiset nyt ei ole niin sanotaan nyt kovin 
kiinnostuneita tästä asiasta. 

Tutkijoiksi aikovatkin voivat yllättävästi jakautua kirjallisuudesta kiinnostuneisiin ja 
välinpitämättömiin: 

Sen näkee väitöskirjan tekijöistä, että on kahdenlaisia, sellaisia, joita täytyy imettää 
jatkuvasti, ja sellaisia, jotka tulee itsenäiseksi kahden julkaisun jälkeen. Sitten on 
sellaisia, joita täytyy ideoinnin ja tällaisen kannalta imettää koko aika, ja kun itse 
käy kirjastossa, niin nämä henkilöt juuri on niitä, jotka eivät käy kirjastossa, eivätkä 
kovin aktiivisesti seuraa kirjallisuutta. 

Kasvatustieteilijä totesi, ettei mitään systemaattista koulutusta kirjallisuuden arviointiin 
ollut. Myös hän oli havainnut, että opiskelijat ottavat aluksi faktana kaiken, mitä kirjoista 
lukevat. Toinen kasvatustieteilijä kertoi kirjallisuuden arvioinnista: 

Se on vaikeata, mutta vähitellen ne oppivat kyllä, ja jos halutaan konkreettisesti, 
niin se usein menee näin, että aluksi vertaillaan eri auktoriteetteja, tehdään vertai-
luja ja sitten tehdään yhteenvetoja. Mutta kyllä minä sitten vaadin, että opiskelijan 
on itse otettava kantaa siihen, että onko siinä jotakin järkeä siinä, mitä nämä aukto-
riteetit sanoo ja siitä sitten pikku hiljaa alkaa tulla keskustelua – –. 

Psykologi katsoi, että osa opiskelijoista oppi keskustelemaan kirjallisuuden kanssa. Asi-
assa oli paljon kehittämistä. Esimerkiksi opiskelijoiden vieraan kielen taidon oli kehityt-
tävä tarpeeksi, mutta se ei yksin riittänyt. Toinen ymmärtämisen edellytys oli tutkimuksen 
kielen ja ajattelutavan omaksuminen. Tämän opettamisessa ei ollut onnistuttu riittävän 
hyvin. 
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Mielenkiintoinen oli kehityspsykologian opetuksessa käytetty menettely, jossa yksi 
ryhmä oli saanut tehtäväkseen puolustaa jotain näkökulmaa ja hankkia sen tueksi aineis-
toa, toinen ryhmä oli taas etsinyt tukea vastakkaiselle teesille. 

Kirjallisuudentutkija totesi opiskelijoiden kyvystä käyttää kirjallisuutta: 

Se vaihtelee aivan valtavasti, jotkut opiskelijat ei tahdo oikein ymmärtää, mitä he 
lukee, se on se alkeellisin taso. Sitten toinen on semmoinen, että pystyy niin kuin 
toistamaan ja ottamaan sieltä joitakin asioita ulos ja sitten kolmas taso on se, joka 
todella pystyy keskustelemaan tutkimuskirjallisuuden kanssa. Ja ne on sitten niitä 
hyviä oppilaita, joita on harvassa. 

Kirjallisuuden proseminaareja vetävä opettaja piti opiskelijoiden auktoriteettiuskoa suu-
rena ongelmana. Toinen puute oli hänen mielestään, ettei mennä alkulähteille, vaan 
käytetään esimerkiksi jonkin tulkitsijan näkemystä Freudin ajatuksista. Pitäisi lukea alku-
tekstejä, kuten Marxia ja Freudia, jolloin voi nähdä kiinnostavia eroja siinä, miten näitä 
on eri aikoina tulkittu. 

Toinen kirjallisuuden edustaja luetutti jatkuvasti opiskelijoilla tieteellisiä artikkeleita ja 
pyysi heitä paitsi referoimaan myös arvioimaan niitä. Ainakin alkuvaiheessa opiskelijoi-
den asennoituminen oli pintapuolista. Helppoihin artikkeleihin suhtauduttiin myönteisesti 
ja vaikeaa kieltä käyttäviin kielteisesti. Haastateltava sanoi muistuttavansa itseään siitä, 
ettei opiskelijajoukko kokonaisuudessaan ole potentiaalia tutkija-ainesta. Kun kirjallisuu-
dentutkimus oli opetuksessaan hyvin tutkimussuuntautunutta, oli tilanne tietenkin ristirii-
tainen. 

Opiskelijoiden taidossa hyödyntää kirjallisuutta oli haastateltujen kirjallisuudentutki-
joiden mielestä vaikeimpia asioita rajausten tekeminen. Kirjallisuutta tulee helposti 
liikaa. Aluksi opiskelijat ottivat faktana kaiken, mitä kirjoista lukivat. Opiskelijoita 
pyrittiin opettamaan kriittiseen lukemiseen, lähteiden keskusteluttamiseen keskenään. 
Tällaisen opettaminen voi tapahtua vain siten, että opiskelija työsti jotain aihetta. Opiske-
lija oli tällöin saatava tasavertaiseksi auktoriteetin kanssa, väittämään vastaan tai puolus-
tamaan omaa näkemystään. 

6.5.6  Yhteenveto 

Monilla haastatelluilla Oulun yliopiston opettajilla ilmeni selvää pyrkimystä irrottautua 
opetuksessa tiedon siirrosta opiskelijoiden omakohtaisesti kehittyvää ymmärtämistä tuke-
vaan suuntaan. Ongelmakeskeistä opiskelua harjoitettiin kasvatustieteissä ja psykologi-
assa. 

Fysiikan laitoksella oli informaatiovälineiden opetus osittain laitoksen omien opetta-
jien hoitamaa. Kirjallisuuden laitoksella ja kasvatustieteissä oli informaatikon antamaa 
opetusta liitetty muun opetuksen yhteyteen. Lääketieteessä ei ollut kirjaston hoitaman 
informaatiovälineiden opetuksen suoraa kytkentää aineopetukseen. 

Tarvittaessa opettajat antoivat opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta lähteiden etsimi-
seen. Esimerkiksi katsausartikkeleita tarjottiin lähtökohdaksi kirjallisuuden valintaan. 
Kuhlthaun (1994, 65) terminologian mukaisesti toimittiin siis paikallistajana, tunnistajana 
tai neuvojana. Tieteellisen kirjallisuuden arviointia harjoiteltiin muun muassa artikkeleita 
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analysoimalla. Fysiikan ja lääketieteen tutkimusryhmiin osallistuvat opiskelijat saivat 
hyvän tilaisuuden nähdä, miten tutkijat evaluoivat kirjallisuutta. 

Opiskelijoiden taitoa löytää kirjallisuutta pidettiin Oulun yliopistossa yleensä tyydyttä-
vänä. Toisaalta opiskelijoiden into hankkia kirjallisuutta esitelmiä ja tutkielmia varten 
todettiin vaihtelevaksi. Samoin pidettiin vaihtelevana opiskelijoiden kykyä käyttää 
kirjallisuutta esitelmissä ja tutkielmissa. 

6.6  Lukujen 2–6 yhteenveto 

Käsiteltävä ilmiö tässä tutkimuksessa on yliopisto-opettajien antama tieteellisen kirjalli-
suuden arvioinnin opetus ja ohjaus. Luvuissa 2–6 kävi ilmi, että informaatiotutkimuksen 
piirissä on käsitelty ilmiökenttään liittyvää käsitteistöä, opetuksen perusteluja ja sisältöä, 
ajoitusta, opetustapoja sekä opetuksen hoitajia. Käsiteanalyysia on tehty myös tieteentut-
kimuksen piirissä, jossa on tarkasteltu tieteellistä viestintää, tieteen ja tieteellisen kirjalli-
suuden arviointikriteerejä sekä kriittistä ajattelua. Yliopistopedagogiikassa on sivuttu 
arvioinnin opettamisen perusteluja ja kriittisen ajattelun kehittämistä. 

Ensimmäisessä kirjallisuuskatsausluvussa eli luvussa kaksi selostettiin Becherin kuva-
usta akateemisten heimojen (tieteenalojen) keskeisistä kognitiivisista ja sosiaalisista piir-
teistä. Tieteen pääaloja ovat Becherin jaottelussa luonnontieteet ja matematiikka (puhtaita 
ja kovia tieteitä), luonnontieteellisten professioiden pohjana olevat tieteet (soveltavia ko-
via aloja), soveltavat yhteiskuntatieteet (soveltavia pehmeitä aloja) sekä humanistiset ja 
yhteiskuntatieteet (puhtaita ja pehmeitä aloja). Sosiaalisten piirteiden tarkastelussa 
Becher käytti ulottuvuuksia konvergentti (keskitetty) – divergentti (hajautettu) ja urbaani 
(kaupunkimainen) – ruraali (maalaismainen). Näitten avulla hän kuvasi akateemisten 
heimojen kiinteyttä ja sulkeutuneisuutta tai hajanaisuutta ja avoimuutta sekä toiminnan 
tempoa. Tiedon uutuuden kriteerit ovat erilaisia kovilla ja pehmeillä aloilla, samoin 
tieteellisen viestinnän luonne. Tieteenala vaikuttaa myös sen opetukseen. Becherin ku-
vaus akateemisista heimoista muodostaa perustan empiirisen tutkimuksen alojen valin-
nalle ja niiden ominaisuuksien analyysille. Selostetut Whitleyn havainnot merkitsevät, 
että valittujen tieteenalojen sisällä on syytä eritellä tutkimusalojen välisiä eroja. 

Tieteen, tieteellisen kirjallisuuden ja verkkoaineiston laadun kriteeristöjä sekä laadun 
varmistamistapoja tarkasteltiin luvussa kolme. Käyttökelpoisilta tuntuivat Gulbrandsenin 
hahmottelemat tieteen laadun jaottelut. Luokittelu erotti vakuuttavuuden, jolla on useita 
määritteitä, omaperäisyyden, tieteellisen relevanssin ja käytännöllisen tai yhteiskunnalli-
sen käyttökelpoisuuden. Kävi ilmi, että vaikka tieteellisen kirjallisuuden ennakkotarkas-
tus parantaakin julkaisujen laatua, referee-lehtienkin artikkelit voivat sisältää epäluotetta-
vaa informaatiota. Niidenkin kriittinen arviointi on välttämätöntä. Verkkoaineiston laatu 
on kirjavaa. Verkkoaineistolle asetetaan teknisiä ja ylläpitoon liittyviä vaatimuksia, joita 
painetun kirjallisuuden arvioinnissa ei tarvita. 

Kirjallisuuden rooli yliopisto-opetuksessa oli neljännen luvun aiheena. Yliopistopeda-
gogiikassa siihen on kiinnitetty vähän huomiota. Yliopisto-opetus sisältää yhtäältä pereh-
dyttämistä kunkin alan tieteelliseen perinteeseen, toisaalta sen tulisi kasvattaa opiskelijoi-
ta kriittisyyteen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Todettiin, että ongelmaperustainen 
pedagogiikka on lisännyt kirjallisuuden itsenäistä käyttöä. Nojautuminen aiempaan 
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tutkimukseen, teorioihin, menetelmiin ja tuloksiin näkyy tutkimusraporteissa lähde-
viitteiden osoittamana keskusteluna muiden tutkijoiden kanssa. 

Viides luku pyrki valottamaan informaatiolukutaidon yliopistotason opetusta, sen his-
toriaa, perusteluja, tavoitteita, organisointia ja sisältöä. On tähdennetty, että on tärkeää 
oppia etsimään, arvioimaan ja käyttämään informaatiota. Näitä taitoja tarvitaan läpi koko 
elämän. Informaatiolukutaidon opetus on ollut lähinnä kirjastojen tehtävänä. Opetuksen 
tavoitteita ja sisältöä on määritelty muun muassa ACRL:n standardeissa. Niissä on ku-
vattu myös taitoja, jotka yliopisto-opiskelijan tulisi saavuttaa kirjallisuuden arvioinnissa. 
Käydyssä keskustelussa todetaan, että arvioinnin opetukseen pitäisi osallistua sekä kirjas-
tonhoitajien että yliopisto-opettajien. 

Aikaisempia tutkimuksia tarkasteltiin kuudennessa luvussa. Kuvaamalla tutkimuksia 
tutkijoiden tiedonhakutavoista pyrittiin löytämään tieteen pääalojen välisiä eroja. Seloste-
tut tutkimukset opiskelijoiden kirjallisuudenhausta osoittivat, että opiskelijoilla on hei-
kommat lähtökohdat kirjallisuuden valintaan kuin tutkijoilla. 

Käyttäjärelevanssiin liittyvissä selvityksissä on tullut esille kriteerejä, joita tutkijat 
ovat käyttäneet valitessaan viitteitä lähempään tarkasteluun ja sitten luettavaksi ja edel-
leen käytettäväksi tutkimusraporttiensa lähteinä. Osittain erilaiset valintaperusteet ovat 
määrääviä kussakin vaiheessa. Tieteenaloissa voidaan erottaa kirjallisuuden haussa 
aihetta painottavat ja paradigmaa painottavat. Muita elementtejä ovat esimerkiksi julkai-
sun kohderyhmä ja tuoreus sekä kirjoittajan auktoriteetti. Dokumentin hylkääminen 
saattaa tapahtua yhden kriteerin perusteella (esimerkiksi vaikea kieli) tai perustua useam-
paan elementtiin. Opiskelijat toivat esille samantapaisia kriteerejä kuin tutkijat. 

Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin opetusta on tutkittu varsin vähän. Opetuksen 
muotona on ollut enimmäkseen erilaisen harjoitustehtävissä tarvittavan kirjallisuuden 
analysointi. Arvioinnin kriteerit eivät läpikäydyissä tutkimusraporteissa yleensä olleet 
huomion kohteena. 

Yliopisto-opettajien suhtautumista informaatiotaitojen opetukseen on tutkittu ennen 
muuta Yhdysvalloissa. Vuosina 1969–1994 tehtyjen yhdysvaltalaisten tutkimusten mu-
kaan runsas viidesosa opettajista oli antanut itse säännöllisesti informaatiovälineiden käy-
tön opetusta. Opetuksen järjestämistä yhteistyössä kirjastonhoitajan kanssa piti parhaana 
ratkaisuna 40–75 % vastaajista. Yhteistyön tärkeyttä tähdennettiin myös vuoden 1994 
jälkeen ilmestyneissä tutkimuksissa. 

Lopuksi kuudennessa luvussa selostettiin laajasti 1990-luvulla tehtyä tutkimusta Ou-
lun yliopiston opettajien antamasta kirjallisuuden haun ja käytön ohjauksesta. Näin saa-
tiin vertailumateriaalia nyt raportoitavalle tutkimukselle. 



7 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

7.1  Tutkimusongelma ja tutkimusotteen perustelu 

Tutkimuksen empiirinen osa pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Missä yhteyksissä tieteellisen kirjallisuuden arviointia opetetaan ja ohjataan suomalai-
sessa yliopistossa perustutkintokoulutuksessa? 

2. Millä tavoin arvioinnin opetusta ja ohjausta annetaan? 
3. Millaisia kirjallisuuden arvioinnin kriteerejä kehotetaan käyttämään? 
4. Mitkä ovat tutkittavien tieteenalojen keskeiset kognitiiviset ja sosiaaliset piirteet? 
5. Selittävätkö nämä piirteet arvioinnin opetuksen ja ohjauksen luonnetta ja mahdollisia 

alakohtaisia eroja? 

Tutkimuskysymyksiin vastaamalla pyritään saamaan tietoa tieteellisen kirjallisuuden 
arvioinnin ohjeista ja niiden välittämisen tavoista neljällä tieteenalalla. Kohteena ovat 
opettajien näkemykset ja toiminta. Huomiota kiinnitetään myös mahdollisiin tutkimusala-
kohtaisiin eroihin ja paikallisten perinteiden vaikutukseen. 

Tutkimusaineisto ja sen analyysi koostuvat kahdesta osasta. Pieni dokumenttianalyyt-
tinen osio käsittelee tutkielmaoppaiden antamaa opastusta kirjallisuuden hakuun, valin-
taan ja arviointiin ja käyttöön. Se vastaa osaltaan tutkimuskysymykseen 3. 

Keskeinen empiirinen tutkimus perustuu Helsingin ja Tampereen yliopistossa tehtyihin 
18 opettajan ja 16 opiskelijan haastatteluihin. Se edustaa laadullista, ei-numeraalista 
tutkimusotetta. Tutkimustapaa voidaan perustella sillä, että vastaavia aikaisempia tutki-
muksia tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin ohjauksesta ei löytynyt. Pohjaa kvantitatiivi-
selle, esimerkiksi survey-tutkimukselle ei tässä mielessä ollut. Pertti Tötön (1997, 129) 
sanoin: ”Ennen kuin voi mitata kuinka paljon jotain on, pitää tietää mitä mittaa.” Haastat-
teluaineiston analyysia tuetaan teoreettisesta kehyksestä saaduilla välineillä. 

Tötön (1997, 126–129; ks. myös Raunio 1999, 346–349) mielestä tutkimusongelma 
ratkaisee, tehdäänkö laadullista vai määrällistä tutkimusta. Mitä- ja miten-kysymykset 
ovat laadullisen tutkimuksen alaa. Miten paljon- ja miksi-kysymykset taas vaativat 
määrällistä aineistoa analyysin kohteeksi. Tämän tutkimuksen kysymyksiä 1, 2, 3 ja 4 
voidaan kutsua laadullisiksi kysymyksiksi. Kysymys 5 on luonteeltaan miksi-kysymys, 
siinähän haetaan selitystä arvioinnin opetuksen luonteelle ja mahdollisille alakohtaisille 
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eroille. Siihenkin vastaamisessa on kuitenkin pysyttäydytty laadullisen tutkimuksen kei-
noissa. 

Töttö (1997, 126–127) painottaa, että laadullisen ja lomaketutkimuksenkin aineistona 
on ihmispuhe. Aineiston jalostamiseen käytetään sitten erilaisia analyysimenetelmiä. Jos 
ihmispuheesta kirjataan talteen muuttujien arvoja, on kyse määrällisestä tutkimuksesta. 
Jos kirjaus tapahtuu luonnollisen kielen keinoin, kyse on laadullisesta aineistosta. 

Kyösti Raunio (1999, 277–279) luettelee 17 ihmistieteellisen (laadullisen) tutkimus-
käytännön keskeistä piirrettä. Eräät niistä sopivat hyvin tehtyyn haastattelututkimukseen: 

− Tutkittavat ilmiöt sijoitetaan ajalliseen, paikalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. 
− Tutkija on kiinnostunut keksimään tutkittavista ilmiöistä uusia näkökulmia, aikaisem-

min huonosti tunnettuja puolia. 
− Tutkija on kiinnostunut sosiaalisiin ilmiöihin liittyvistä kompleksisista vuorovaikutus-

suhteista eikä muuttujien välisistä lineaarisista syy–vaikutus-suhteista 
− Tutkimuksen tavoitteena on teoreettinen, käsitteellinen yleistäminen eli tutkimuskoh-

teelle tyypillisten ominaispiirteiden esille saaminen. 
− Tutkimuksen kohteena olevat yksilöt ja yhteisöt valitaan harkinnanvaraisesti sisällölli-

sen kiinnostavuuden mukaan. 
− Tutkijalla ei ole valmista lähtökohtateoriaa työskentelyään ohjaamassa. 

Tässä tutkimuksessa ei voitu tukeutua kirjallisuuden arviointia koskevaan teoriaan, koska 
sellaista ei ollut käytettävissä. Tämän vuoksi tarkastelun ja empiirisen tutkimuksen 
toteutuksen tueksi rakennettiin viitekehys yhdistämällä informaatiotutkimuksessa, tie-
teentutkimuksessa ja yliopistopedagogiikassa esitettyjä teoreettisia jäsennyksiä ja lähes-
tymistapoja. 

Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (1988, 28–36) luonnehtivat teemahaastattelua, jota 
tässä käytettiin, puolistrukturoiduksi menetelmäksi, kysymyksiltään tarkasti sidotun 
lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimaastossa sijaitsevaksi. He katsovat 
puolistrukturoidun haastattelun sopivan hyvin käytettäväksi tilanteissa, joissa halutaan 
selvittää heikosti tiedostettuja seikkoja ja ilmiöitä, joista haastatellut eivät ole tottuneet 
päivittäin keskustelemaan. 

Tehtyä haastattelututkimusta voidaan luonnehtia koulutusetnografiseksi. Pyrkimyk-
senä oli koulutukseen osallistuvien henkilöiden toimintojen ja uskomusten kuvailu. 
Tavoiteltiin tutkittujen koulutusyhteisöjen kulttuurin ja kulttuurissa vaikuttavien arvojen 
ymmärtämistä siinä elävien ihmisten näkökulmasta. (Goetz & LeCompte 1984, 1–18.) 
Etnografinen metodi lähtee olettamuksesta, että tutkittavilla on jotain yhteistä keskenään. 
”Tyypillisesti se on maailmankuva, elämänasenne tai tapa tulkita todellisuutta.” (Alasuu-
tari 2001, 84–85; Feldman 1995, 8–10, 20.) On selvää, että jonkin tieteenalan opettajilla 
ja myös opiskelijoilla on paljonkin yhteistä. 

Laadullisen tutkimuksen ongelmana pidetään yleistettävyyden puutetta. Tässä tutki-
muksessa on kyseessä oppiaineiden varsin keskeisten piirteiden kuvaus, joten yleistet-
tävyyden voinee väittää olevan suurempaa kuin laadullisissa tutkimuksissa keskimäärin. 
On kyse asioista, jotka heijastavat pitkiä kansainvälisiä ja kansallisia perinteitä ja käsityk-
siä kullekin tieteenalalle sopivista ja hyödyllisistä menettelyistä. Tietenkin esimerkiksi 
fysiikan opetuksen tavat voivat jossain määrin vaihdella maasta ja yliopistosta toiseen, 
mutta käsitykset fysiikan päämääristä, menetelmistä ja saavutuksista ovat yhteneviä eri 
puolilla maailmaa (Clark 1983, 77–78). Tämä tutkimus käsittelee asioita, jotka ovat 
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tärkeitä tieteenteossa ja opiskelussa menestymiselle. Kyseiset seikat ovat ainakin osittain 
jatkuvan mietinnän kohteena, vaikka esimerkiksi itse arvioinnin opetus ei olisi huomiota 
saanutkaan. Tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä parantaa myös se, että aiemmassa 
Oulun yliopistoa koskevassa tutkimuksessa selvitettiin osittain samoja asioita kuin nyt. 

Alasuutari toteaa standardinäkemyksen mukaan kvalitatiivisten menetelmien avulla 
saatavan syvällistä, mutta huonosti yleistettävää tietoa, kvantitatiivisten menetelmien 
avulla pinnallista, mutta luotettavaa. Kvalitatiivisia menetelmiä pidetään tämän mukai-
sesti hyödyllisinä esitutkimuksen teossa. Alasuutari kritisoi perinteistä näkemystä tode-
ten, että kulttuurintutkimus hakeutuu mielellään tutkimaan ilmiöitä, jotka ovat yleisesti 
tiedossa, mutta huonosti tiedostettuja. Jos esitetyn kuvauksen perusteella kaikki lukijat 
tunnistavat ilmiön, yleistettävyys ei enää ole ongelma. (Alasuutari 1993, 190–194). 

Haastatelluilta opettajilta kysyttiin asioita, joissa heillä on vuosien tai jopa vuosikym-
menien aikana kiteytyneet tottumukset ja näkemykset. Tämä lisää tulosten reliabiliteettia 
siinä mielessä, että haastatelluilta voidaan olettaa saatavan uusillakin haastattelukerroilla 
samansuuntaisia vastauksia. 

Empiirisen tutkimuksen toteutuksessa pyrittiin saavuttamaan tutkittavasta ilmiöstä luo-
tettava ja monipuolinen kuva triangulaation avulla. Triangulaatiota palvelee nojautumi-
nen sekä dokumenttiaineistoon että haastatteluihin ja toisaalta yritys kontrolloida opetta-
jien lausumia opiskelijoita haastattelemalla. (Raunio 1999, 340–342; Silverman 2000, 
98–99, 175–177.) 

7.2  Haastattelututkimus kirjallisuuden arvioinnin ohjauksesta 
Helsingin ja Tampereen yliopistoissa 

Haastatteluaineisto arvioinnin ohjauksen tutkimiseksi valittiin siten, että saatiin tarkastel-
tavaksi yksi oppiaine kustakin Biglanin ja Kolbin pääryhmästä. Kovaa ja teoreettista alaa 
edustaa fysiikka. Kovan ja soveltavan alan edustajaksi valittiin lääketiede. Lääketieteessä 
on tietenkin monenlaisia elementtejä, ja jokin tekniikan ala olisi edustanut selvemmin 
kovaa ja soveltavaa pääryhmää. Valinnan lääketieteen hyväksi ratkaisi se, että haluttiin 
mukaan biologinen tieteenala. 

Pehmeää soveltavaa alaa edustamaan otettiin samassa laitoksessa sijaitsevat sosiaali-
politiikka ja sosiaalityö. Katsoin, että sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä voidaan tässä 
tapauksessa pitää yhtenä tieteenalana. Pehmeää puhdasta tieteenalaa edustaa kirjallisuu-
dentutkimus. 

Fysiikan edustajat (neljä opettajaa ja neljä opiskelijaa) olivat Helsingin yliopistosta, 
muiden aineiden haastateltavat Tampereen yliopistosta. Haastatellut antoivat luvan 
yliopistonsa nimen paljastamiseen, mikä teki mahdolliseksi opetuksen sisällön tarkan 
kuvauksen. 

Haastateltaviksi opettajiksi valitsin sellaisia, jotka antoivat opetusta, jossa kirjallisuu-
den arviointiin ohjataan (tai olisi ohjattava). Fysiikan sekä sosiaalipolitiikan ja sosiaali-
työn haastateltavia opettajia koskevat suositukset saatiin laitosten johtajilta, opiskeli-
jasuositukset haastatelluilta opettajilta. Lääketieteen opettajat ja opiskelijat valitsi tiede-
kunnan opintoasiain päällikkö. Kirjallisuudentutkimuksen opettaja- ja opiskelijasuosi-
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tukset antoi ennestään tuttu laitoksen opettaja. Haastatteluista sovittiin puhelimitse tai 
sähköpostin välityksellä. Samalla kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tarkoituksesta. 

Opettajien koehaastattelut tehtiin vuoden 2001 alussa kirjallisuudentutkimuksessa (1 
haastateltu) ja lääketieteessä (1 haastateltu). Koehaastattelut sisällytettiin tutkimusaineis-
toon. Varsinaiset haastattelut tehtiin maalis–toukokuussa 2001, jolloin kustakin oppiai-
neesta haastateltiin neljää opettajaa ja neljää opiskelijaa. Opettajat haastateltiin heidän 
työhuoneissaan, opiskelijat lähinnä vapaina olevissa seminaarihuoneissa. Fysiikan haasta-
tellut opettajat edustivat fysiikkaa, teoreettista fysiikkaa ja fysiikan opettajien koulutusta. 
Lääketieteen opettajista kolme oli kliinisen lääketieteen opettajia, kaksi biolääketieteen 
edustajia. Sosiaalipolitiikan opettajia oli mukana kaksi, sosiaalityön opettajia samoin 
kaksi, joista toinen oli paneutunut myös sosiaalipedagogiikkaan. Kirjallisuuden tutkijoista 
kaksi edusti Suomen kirjallisuutta, kolme yleistä kirjallisuutta. Kaikkiaan haastattelin 18 
opettajaa ja 16 opiskelijaa. 

Haastatelluilta opettajilta kerättiin henkilötiedot lyhyellä lomakkeella. Haastatelluista 
naisia oli 7 (39 %), miehiä 11 (61 %). Haastateltujen ikä vaihteli 38:sta 63:een vuoteen, ja 
keski-ikä oli 50 vuotta. Kaikki haastatellut opettajat olivat väitelleitä. Professoreita tai 
professorin virkaa hoitavia oli 10 (56 %), muita opettajia 8 (44 %). 

Myös opiskelijat täyttivät oman henkilötietolomakkeensa. Naisia oli 9 (56 %) ja mie-
hiä 7 (44 %). Haastatellut olivat iältään 22–30-vuotiaita, ja heidän keski-ikänsä oli 25 
vuotta. Menossa oli 4.–12. opiskeluvuosi (keskimäärin 5. opiskeluvuosi). Neljätoista teki 
gradutyötä tai lääketieteen syventävien tutkielmaa, yksi väitöskirjaa. Fysiikan opiskelijoi-
den suuntautuminen noudatti opettajien jakaumaa, ja sama oli tilanne sosiaalipolitiikassa 
ja sosiaalityössä. Kirjallisuuden opiskelijoista kolme opiskeli Suomen kirjallisuutta, yksi 
yleistä kirjallisuustiedettä. Lääketieteessä tällainen tarkastelu ei ole tarpeen. Me-
disiinarien syventävää ainetta kyllä kysyttiin, mutta syventävät opinnot eivät erottele 
lääketieteessä samalla tavalla kuin muilla tutkituilla aloilla. 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluna. Opettajien haastattelulomakkeessa oli 6 pää-
ryhmää, joissa yhteensä 41 aihetta (liite 2). Teemoista 22 koski alan tiedollisia ja sosiaa-
lisia piirteitä. Opetuksesta, arvioinnin ohjauksesta ja julkaisujen laatukriteereistä kyseltiin 
19 kohdassa. Joissakin arvioinnin opetusta koskevissa teemoissa oli runsaasti alakohtia. 
Opiskelijoiden haastattelulomakkeessa oli 3 pääryhmää, joissa yhteensä 20 kohtaa (liite 
3). Haastattelut nauhoitettiin. Kolme haastattelua jouduttiin nauhuriin tulleen vian takia 
uusimaan. 

Opettajien haastattelujen keskipituus oli 83 minuuttia, opiskelijoiden 59 minuuttia. 
Yhteensä haastatteluja kertyi 40 tuntia 23 minuuttia. Sekä opettajista että opiskelijoista 
lääketieteilijät olivat lyhytsanaisimpia, kirjallisuuden tutkimuksen edustajat puheliaimpia. 

Haastattelujen tunnelma oli melko rento. Haastatellut puhuivat sujuvasti esimerkiksi 
alansa luonteesta. Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnista ja sen opetuksesta puhuminen 
jäi toisinaan niukaksi ja hieman ylimalkaiseksi. Eräiltä informanteiltä ei sitkeä kysely-
kään kirvoittanut antoisaa vastausta. Toisaalta en aina tiukannut tarkennuksia ja yksityis-
kohtaisia kuvauksia haastateltujen menettelyistä ja näkemyksistä siinä määrin kuin olisi 
pitänyt. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston erittely ja käsittely on toisaalta analyyttista, toi-
saalta synteettistä. Analyyttisuutta edustaa aineiston luokittelu ja jäsentäminen eri teema-
alueisiin. Keskeisempää on kuitenkin yrittää löytää synteesiä luova kokonaisrakenne, 
henkilökohtainen konstruktio tutkittavana olleesta ilmiöstä. Yhtä hyvin voidaan puhua 
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tulkinnasta, jossa haastattelutekstien osiot suhteutetaan tutkijan käyttämään teoreettiseen 
näkökulmaan. Kootaan palapeliä, jossa ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua. (Kiviniemi 
2001, 77–79; Eskola 2001, 133–135; Feldman 1995, 2–3.) 

Analyysia varten haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi, jolloin litteroitua tekstiä kertyi yh-
teensä 512 sivua. Opettajien haastattelujen keskipituus oli tekstinä 17,2 sivua, opiskelijoi-
den 12,7 sivua. Tekstin analysointia QSR Nvivo -ohjelman avulla harkittiin, mutta ajatuk-
sesta luovuttiin teknisistä syistä. Litteroitujen haastattelujen sisältö luokiteltiin tekstinkä-
sittelyohjelmaa käyttäen teemoittain 16 ryhmään. Näiden sisällä jaoin tekstin aloittain ja 
edelleen opettajien ja opiskelijoiden vastauksiin. Näin jaoteltujen tekstien sisällöstä 
kirjoitin tiiviit, luettelomaiset yhteenvedot. Analyysitekstin laadin yhteenvetojen ja 
teemoitettujen haastattelujen perusteella. 

Haastattelujen antamaa kuvaa täydennettiin oppiaineiden opinto-oppaiden ja tieteen-
aloja kuvaavan kirjallisuuden avulla. Lisäksi kuuntelin keväällä 2002 pääosan lääketie-
teellistä tutkimusta koskevista Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan luen-
noista (jakso 4b, Lääketieteellinen tieto ja tutkimus 1) ja osallistuin tutor-opettajien 
suunnittelukokoukseen ja seurasin yhden opiskelijaryhmän istuntoa. 

Triangulaatioon pyrittiin siten, että opiskelijoiden haastatteluista yritettiin kontrolloida 
opettajien lausumia: kyseltiin opettajilta, mitä ohjeita he olivat antaneet ja opiskelijoilta, 
mitä ohjeita he olivat saaneet. Kontrollointiin voidaan katsoa olleen parhaiten edellytyk-
siä niissä aineissa, joissa haastatellut opettajat valitsivat haastateltavat opiskelijat (fy-
siikka, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö) tai jossa opetuksen pääosa on kaikille opiskeli-
joille yhteistä (lääketiede). Jos opiskelijat vahvistavat opettajien kertoman, tätä ei liene 
syytä epäillä. Ongelmallisempaa on, jos opiskelijat eivät muista sellaista, jota opettajat 
väittävät sanoneensa. Joko opiskelijoiden muisti pettää, he eivät ole olleet juuri silloin 
paikalla tai opettajat kaunistelevat haastattelijalle opetuksensa sisältöä. 

Aineistotriangulaatiota syntyi myös siten, että Oulun yliopistoa koskevassa selvityk-
sessä (ks. luku 6.5.) oli kolme samaa oppiainetta kuin Helsingin ja Tampereen yliopistoi-
hin kohdistuneessa tutkimuksessa. Helsingin ja Tampereen opettajille tehtiin 13 suunnil-
leen samanlaista haastattelukysymystä kuin Oulun opettajille. Yhteisiä kysymyksiä oli 
siis 32 %. 

Haastatteluaineiston analyysista keräsin palautetta haastatelluilta opettajilta. Helmi-
kuussa 2003 yksi haastatelluista kirjallisuuden tutkimuksen opettajista kävi kirjallisuu-
dentutkimuksen luonnetta ja opetusta koskevat luvut läpi ja esitti huomautuksia, jotka 
aiheuttivat tekstiin muutoksia. Toukokuussa 2003 lähetin tiedustelun kaikille haastatel-
luille opettajille halukkuudesta tarkistaa alaansa koskevat tekstit. Halukkaiksi ilmoittautui 
yksitoista haastateltua ja kommentteja esitti kuusi opettajaa (fysiikka 1, lääketiede 2, 
sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö 2 ja kirjallisuudentutkimus 1). David Silverman (2000, 
177) epäilee, onko mielekästä kuulla haastateltuja raporttiluonnoksista. Silverman ei 
kuitenkaan perustele näkemystään mitenkään. Faktavirheiden poistamisessa ja kuvailun 
täydentämisessä haastateltavien tekemä tarkastus puolustaa hyvin paikkaansa. 

Haastattelujen analyysi on faktanäkökulman mukainen, toisin sanoen tässä ei analy-
soida puhetapaa, joka haastatteluissa ilmenee (Alasuutari 2001, 136–137). Tietenkin 
pyrittiin löytämään haastateltujen puheissa yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. 

Luvuissa 8 ja 9 teksti perustuu haastatteluihin, jollei lähdeviittaus osoita sen nojaavan 
kirjallisuuteen. Opetuksen kuvausten aikamuotona on käytetty enimmäkseen imperfektiä, 
vaikka monet kuvaillut opetuksen piirteet ovat edelleen voimassa. Haastattelusitaattien 
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perässä yksi kirjain ja numero (esimerkiksi F1) tarkoittaa siteerattua opettajaa, kirjain 
sekä O-kirjain ja numero opiskelijaa (esimerkiksi FO1). Suluissa oleva VK viittaa tutki-
muksen tekijään. Kirjain F on fysiikan, L lääketieteen, S sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön 
sekä K kirjallisuudentutkimuksen tunnus. 

7.3  Tutkielmaopasanalyysi 

Suomalaisten yliopistojen opettajat ovat kirjoittaneet lukuisia tutkielmanteko-oppaita 
yksin tai yhteistyössä kirjastonhoitajien kanssa. Voidaan sanoa, että oppaissa kuuluu 
opettajien puhe siitä, mihin opiskelijoiden olisi kiinnitettävä huomiota kirjallisuutta 
etsiessään, valitessaan ja arvioidessaan. Oppaat perehdyttävät osaltaan opiskelijoita alan 
käytäntöihin ja normeihin. 

Analysoitavat oppaat valittiin tuoreiden oppaiden kirjallisuusluettelojen ja Fennica-
tietokannan avulla. Oppaan ensimmäisen painoksen takarajaksi asetettiin vuosi 1990. 
Oppaista viisi on monialaista, viisi alakohtaista. Alat ovat fysiikka, kirjallisuudentutkimus 
ja sosiaalipolitiikka. Lääketieteen alalta ei tutkielmaopasta löytynyt. 

Oppaista laadittiin tiivistelmät (liitteet 4–13). Tiivistelmissä kuvataan, millaisia nä-
kemyksiä oppaissa esitetään 1) ohjaajan roolista, 2) kirjallisuuden hakuvälineistä, 
3) kirjallisuuden merkityksestä tutkimusta aloitettaessa ja tehtäessä, 
4) kirjallisuuskatsauksesta, 5) kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin kriteereistä sekä 
6) verkkoaineiston arviointikriteereistä. Tiivistelmien suluissa olevat numerot tarkoittavat 
analysoidun oppaan sivunumeroita. Tiivistelmien avulla sekä oppaiden tekstistä tarkas-
taen tehtiin teemoittainen analyysi ja oppaiden sisältöä kuvaavat taulukoinnit. 

Aineisto on pieni ja esiin nousseet näkökohdat esiintyvät monesti vain yhdessä kym-
menestä oppaasta. Silti dokumenttianalyysissa saadut tulokset tarjoavat täydennystä ja 
vertailumateriaalia haastatteluaineiston analyysissa esille nousseisiin seikkoihin. 



8 Tieteenalojen kognitiiviset ja sosiaaliset piirteet 

Tässä luvussa tarkastellaan fysiikan, lääketieteen, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön sekä 
kirjallisuudentutkimuksen keskeisiä piirteitä. Kuvaukset perustuvat ennen muuta haastat-
teluihin. Jossain määrin on haastatteluissa esiin tulleita näkemyksiä täydennetty kirjalli-
suudesta poimituilla faktatiedoilla ja vertailtu kirjallisuudessa esiintyviin tieteenalojen 
kuvauksiin. Ensin ovat kullakin alalla huomion kohteina sen kognitiiviset piirteet, siis 
mitä tutkitaan ja miten tutkitaan. Tämän jälkeen esitetään havaintoja tutkijayhteisöjen 
luonteesta, alan tieteellisestä kommunikaatiosta sekä haastateltujen näkemyksiä alansa 
julkaisujen laadusta ja hyvän julkaisun keskeisistä ominaisuuksista.  

8.1  Fysiikka 

8.1.1  Keskeiset kognitiiviset piirteet 

Fysiikka tarkoitti antiikin Kreikassa kaikkea luonnon tutkimista. Ajan myötä fysiikasta 
erottuivat omiksi tieteenaloikseen tähtitiede ja geofysiikka, johon kuului nykyään itsenäi-
siä tieteenaloja (esimerkiksi meteorologia, geodesia, seismologia jne.). 1900-luvun alussa 
varsinaisen fysiikan pääalueiksi katsottiin mekaniikka (oppi kappaleiden liikkeistä ja 
voimista), termodynamiikka (lämpöoppi), akustiikka (äänioppi), optiikka (valo-oppi) 
sekä sähköoppi ja magnetismi. Tämän jälkeen ovat fysiikan uusiksi alueiksi tulleet muun 
muassa atomi-, molekyyli-, ydin- ja hiukkasfysiikka sekä kaasujen ja plasman (ionisoi-
tuneen kaasun) fysiikka. Nämä modernit alueet ovat aineen rakennetta ja perustavan 
laatuisia vuorovaikutuksia selvittäessään liittäneet myös klassiset fysiikan alat entistä 
kiinteämmin toisiinsa ja lähentäneet uudelleen fysiikkaa ja sen lähitieteitä kuten tähtitie-
dettä, kemiaa ja biologiaa. (Markkanen 2000, 82.) 

Fysiikan päämääränä on kaikkien luonnonilmiöiden yhtenäinen selittäminen yleisten 
peruslakien avulla. Fysiikassa käytetään kohteiden ja niiden välisten suhteiden ja vuoro-
vaikutusten kuvaamiseen soveltuvia suureita sekä luodaan ilmiökokonaisuuksien esittä-
miseksi tarkkoja ja ennustusvoimaisia malleja. (Markkanen 2000, 81; Kurki-Suonio & 
Kurki-Suonio 1988, 1.)  
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Menetelmältään fysiikka on empiirinen ja eksakti. Empiirisyys tarkoittaa tiedon perus-
tumista havaintoon, mittauksiin ja kokeisiin. Eksaktisuus merkitsee, että tieto esitetään 
täsmällisessä muodossa. “Fysiikka on sen tähden aina samalla sekä kokeellista että 
teoreettista. Kokeellisen ja teoreettisen tutkimuksen erottamattomuus leimaa kaikkea 
fysikaalista tietoa: Ilmiöt ymmärretään teorian avulla. Teoria ymmärretään ilmiöiden 
avulla.” (Kurki-Suonio & Kurki-Suonio 1988, 2.)  

Eräs haastatelluista kuvasi fyysikon työskentelytapaa painottaen oleellisten syysuhtei-
den selvittämistä ja ongelman pelkistämistä ratkaistavaan muotoon:  

– – fyysikon normaali työnkuva on se, että fyysikon pitäisi a) miettiä, b) tietää, että 
mitkä asiat oleellisesti vaikuttaa johonkin asiaan ja sitten sen jälkeen pystyä muo-
dostamaan niistä yhtälö ja sitten ratkaisemaan se. Että nämä on nämä työkalut, on-
gelman hahmottaminen, ongelman yksinkertaistaminen ratkaistavaan muotoon ja 
sitten sen ratkaiseminen siltä osalta. Että vitsinähän todetaan, että fyysikko ensin 
olettaa, että on pyöreä lehmä, ja näin päin pois, että saadaan jotain ratkaistua – –. 
(F2) 

Haastatellut opettajat korostivat fysiikan empiiristä ja kokeellista luonnetta ja matematii-
kan tärkeyttä apuvälineenä. Hypoteesien todentamiseksi tarvitaan toistettavissa olevaa 
empiiristä tietoa: mittarin neulan pitää värähtää tai tietokoneen ruudulla tai listauksessa 
täytyy näkyä jotain. Tutkimusprosessille on ominaista induktio–deduktio-sykli. Käsit-
teenmuodostus ja empiirinen tiedonhankinta etenevät koko ajan käsi kädessä. Huomion-
arvoiselta vaikuttaa tässä yhteydessä Gaston Bachelardin luonnehdinta modernista 
fysiikasta: kokemus ei ole enää lähtökohta vaan päämäärä, eikä liikkeelle lähdetä havain-
nosta vaan “ajatusobjekteista”, joista vasta myöhemmin tulee teknis-kokeellisen koke-
muksen objekteja (ks. Kusch 1993, 34).  

Uusi lähestymistapa on laskennallinen fysiikka. Se merkitsee, että tietokonesimulaati-
oilla pyritään ennakoimaan ja tarkistamaan tuloksia. Kun tutkimuslaitteita ei tarvita, 
kyseessä on halpa tutkimus, jonka tietokoneiden tehon kasvu on tehnyt mahdolliseksi.  

Hieman vaihtelevia äänenpainoja fysiikan opettajat käyttivät kysyttäessä, mitä fysii-
kassa pidetään totena tietona. Erään haastatellun mukaan fysiikka on löytänyt lakeja, 
jotka on osoitettu empirian avulla jatkuvasti päteviksi. Toisaalta etsitään jatkuvasti uutta 
tietoa:  

No se on juuri, siis fyysikkoyhteisö totuuden tuntee, että kyllä asia näin on. Siis 
huuhaa, kyllä niitä erehdyksiä saattaa tulla, mutta uusia, kun sitä sanotaan, että on 
vastahakoisuutta muutoksille, niin minusta toisaalta ei näin ole, kun sitä just odote-
taan ja etsitään muutoksia, nehän ne on niitä suuria tapahtumia. Ja ne on totuuksia 
just, jos ne voidaan empiirisesti todentaa, mittauksilla. (F1) 

– – 

Tieto ei oikeastaan muutu, se laajenee. Siis vanha tieto on aina tietoa. Kun Newto-
nin mekaniikka sanoo, miten planeetat liikkuu, ne liikkuu aina sillä lailla. (F1) 

– –  

Mutta suhteellisuusteoria sitten taas, kun mennään vähän toisenlaisiin olosuhteisiin, 
jossa on isompia massoja, suurempia nopeuksia, niin sitten se onkin virheellinen 
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tämä Newtonin mekaniikka. Siis totuus ei minusta muutu, vaan se laajenee ja kehit-
tyy. (F1) 

Toinen haastateltu määritteli tiedon Popperin tapaan sellaiseksi, joka voidaan falsifioida. 
Niin kauan kuin hypoteesia ei ole falsifioitu, sitä voi pitää totena: 

– – niin minun mielestä tieto, erilainen hypoteesi, sen voi vain osoittaa vääräksi. Ja 
kuitenkin fysiikkakin etenee erilaisten hypoteesien mukaan, ja niitten lopullista to-
tuuttahan ei oikein pystytä verifioimaan, mutta periaatteessa fysiikka on sillä, että 
sekä teorian että kokeitten pitäisi antaa yhtenevä tulos, niin silloin me kuvittelem-
me, että se nyt on suurin piirtein totta. Mutta olemme koko ajan valmiina siihen, 
että joku osoittaa, että tässä oli joku ajatusvirhe tai mittausvirhe. (F2) 

Tietoteoreettisesti fyysikot ilmoittautuvat realisteiksi; fysiikan teoriat käsittelevät todelli-
suutta, joka ei ole vain sosiaalinen tai historiallinen konstruktio (Lehti 2000). Fysiikan 
Nobel-palkinnon saanut Steven Weinberg (1999, 181) sanoo tämän seuraavasti: ”Olen 
varma, että fysiikka löytää jotain todellista, jotain, joka on täysin riippumatonta löydön 
mahdollistaneista sosiaalisista ja historiallisista tekijöistä.” 

Eräs haastatelluista totesi fysiikan olevan vakiintuneessa tilassa eli normaalitiedettä. 
Suuria anomalioita ei ole, eikä kvanttimekaniikan tai suhteellisuusteorian tapaisia vallan-
kumouksia ole ilmeisesti odotettavissa, mutta pieniä vallankumouksia toivotaan tapahtu-
van jatkuvasti. Toisen fyysikon mukaan esimerkiksi kvanttifysiikka on valmista varsin 
pitkälle, mutta alkeishiukkasfysiikka ”on sitten perimmäisten kysymysten äärellä” (F3). 
Tällä hän ilmeisesti tarkoitti maailmankaikkeuden olemusta ja syntyä koskevia ongelmia, 
joita kosmologia pyrkii ratkaisemaan.  

Tutkimuskohteet määräytyvät jokseenkin kokonaan tieteen sisällä. Näin totesivat 
myös haastatellut sovelletun fysiikan edustajat. Osaa fysiikasta voidaan luonnehtia 
termillä ”big science”, koska suuria tutkijaryhmiä ja erittäin kalliita tutkimuslaitteita 
tarvitaan. Hiukkaskiihdyttimen rakentaminen voi kestää parikymmentä vuotta päätökses-
tä ensimmäisten tulosten saamiseen. Myös kosmologia on kallista tiedettä, koska tutki-
mukseen käytetään satelliitteja ja luotaimia. Mutta teoreettisen fysiikan tutkijoille sano-
taan kynän ja paperin riittävän, ja hyvät tutkijat eivät tarvitse edes pyyhekumia.  

Pienemmän mittakaavan kokeellinen tutkimus ei ole niin paljon laitesidonnaista, että 
kokeita ei voitaisi toistaa eri puolilla maailmaa tulosten tarkistamiseksi.  

Siis tämä, kyllä pystytään, että siis välttämättä ei joku tietty tulos tule yksinomaan 
yhdellä laitteistolla tai yhdellä menetelmällä, että tämä on täysin mahdollista, että 
ne voidaan tarkistaa hieman toisenlaista menetelmää käyttäen. Ja on tietysti syytä-
kin. (F3) 

Koulukuntia ei ole siinä mielessä kuin esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, mutta näke-
myseroja tietenkin esiintyy. Muoti-ilmiöitä voi sanoa olevan: esimerkiksi ympäristöfy-
siikka on melko nuori ala, joka luonnon tilan huononemisen takia nousee yhä tärkeäm-
mäksi ja saa lisääntyvää rahoitusta. Menetelmällinen muoti on laskennallinen fysiikka. Se 
on halpaa tutkimusta, jonka harjoittajat pystyvät julkaisemaan paljon lyhyessä ajassa ja 
pätevöitymään nopeasti. 
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8.1.2  Tutkijayhteisöjen luonne 

Fysiikan tutkimus on pitkälti ryhmätyötä. Harvoin ilmestyy artikkeleita, jossa on vain 
yksi kirjoittaja. Esimerkiksi lehdissä Physical Review A–D ja Physical Review Letters oli 
vuonna 1991 54,6 prosentissa artikkeleita kolme tai useampia kirjoittajia. Yhdessä 
prosentissa artikkeleista oli yli 20 tekijää ja kolmessa artikkelissa yli 200 kirjoittajaa. 
(Weller 2001, 124.) Tutkijaryhmät saattavat olla erittäin suuria esimerkiksi CERN:issä, 
jonka ryhmissä on mukana sekä fyysikkoja että insinöörejä. Yleensäkin tutkimuksessa 
saatetaan tarvita paljon laitetietoutta ja monipuolista tietokonetaitoa. Puhdas teoreettinen 
tutkimus voi olla yksilötyöskentelyä.  

Eräät sovelletun fysiikan tutkimuskohteet edellyttävät eri tieteenalojen edustajien yh-
teistyötä. Eräs haastateltu mainitsi tutkimusryhmässään olevan edustettuina fysiikka, 
biologia, kemia ja polymerikemia. Toinen kertoi, että fyysikkojen lisäksi kyseisen eri-
koisalan tutkimusta tekevät myös kemistit ja insinöörit sekä ulkomaisten yhteistyökump-
panien laboratorioissa lisäksi lääkärit ja meteorologit. 

Fysiikan tutkimusta on Suomessa myös yliopistojen ja teknillisten korkeakoulujen 
ulkopuolella. Nokia tekee paljon tuotekehitykselleen tärkeää tutkimusta, samoin jossain 
määrin myös muu teollisuus. Valtion teknillinen tutkimuskeskus on aktiivinen eräillä 
fysiikan aloilla. Silloinkin kun perustutkimus on puhtaasti yliopistollista, saattaa siihen 
liittyvä laitekehittely poikia tuotannollista toimintaa. 

Fysiikan tutkiminen on luonteeltaan kansainvälistä, kansainvälistä yhteistyötä hyödyn-
tävää ja vaativaa. Samoja ongelmia saatetaan tutkia eri puolilla maailmaa. Eräs haastatel-
tu oli mukana tutkimusprojektissa, jossa oli työskenteli 10 laboratoriota ympäri maapal-
loa.  

Tutkimusprojektien kesto vaihtelee, haarukka on vuodesta useisiin vuosiin. Kesto riip-
puu aihepiiristä. Tyypillisenä kestona mainittiin kolme vuotta. Projektin aikana tuotettu-
jen raporttien määrä vaihtelee. Tuotos saattaa olla kymmeniä julkaisuja, mutta joka 
tapauksessa tavallisesti useampia kuin yksi. Artikkeleiden lisäksi tehdään kokousjulkaisu-
ja ja postereita.  

8.1.3  Tieteellinen kommunikaatio 

Kansainväliset tieteelliset aikakauslehdet ovat fysiikassa tärkein kommunikaation kanava. 
Julkaisujen kieli on yleisesti englanti, hyvin vähän ilmestyy muilla kielillä. Tieteellisessä 
aikakauslehtiartikkelissa osien järjestys on normaalisti seuraava: johdanto, hypoteesit, 
kirjallisuuskatsaus, menetelmien ja aineiston esittely, tulokset, keskustelu ja johtopäätök-
set, joitten yhteydessä odotetaan esitettävän uusia tutkimusongelmia, sekä lähdeluettelo. 
Julkaisuun vaaditaan aina tiivistelmä. Katsausjulkaisun pitää olla ajan tasalla, kattava ja 
asiantuntemusta osoittava. (Sheridan 1995b.) 

Fysiikka on ollut edelläkävijä elektronisessa julkaisemisessa. Alallaan keskeiseksi 
luonnehdittiin American Physical Societyn aloitteesta vuonna 1991 syntynyttä suurener-
giatutkimuksen elektronista arkistoa Los Alamosin National Laboratoryn yhteydessä. 
Vuonna 1996 Los Alamosin arkistossa oli aineistoa 17:lta eri fysiikan erikoisalalta ja se 
oli käsitellyt 13 000 lähetettyä tekstiä vuosittain. Varsinaista asiantuntija-arviointia ei 
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ollut, mutta toimituksella oli oikeus hylätä tarjottuja raportteja. Haastatellun fysiikan 
opettajan mukaan aineisto oli korkeatasoista, ala-arvoista aineistoa ei joko lähetetty tai se 
karsittiin. Arkisto oli perusluonteeltaan preprint-tietokanta. Siihen lähetettyjä tekstejä 
voitiin tarjota fysiikan lehtiin, ja jos ne julkaistiin, tiedot julkaisusta liitettiin arkistossa 
oleviin tietoihin. Menettely oli siis toinen kuin lääketieteessä, jonka lehdet katsoisivat 
elektronisessa muodossa ilmestyneet artikkelit jo julkaistuiksi eivätkä ottaisi niitä vas-
taan. (Weller 2001, 298–299.) Tällä hetkellä arkistoa ylläpitää Cornellin yliopisto. Ni-
meksi on muuttunut ArXiv (http://arxiv.org), ja arkistoon otetaan myös matematiikan, 
tietojenkäsittelyn sekä kvantitatiivisen biologian raportteja.  

Fysiikan tutkimus on laajentunut valtavasti. Eräs haastateltu totesi, että fyysikko voi 
hallita vain pienen osan omasta alueestaan ja pystyy seuraamaan vain hyvin kapean 
alueen kirjallisuutta. Jokin Los Alamosin kaltainen arkisto on tässä suhteessa kätevä. Kun 
se jakaantuu aloittain ja uudet julkaisut ovat nähtävillä, voi päivittäin seurata tuoreimpia 
raportteja. Tässä näkyy sellaisen erikoisalan luonne, jonka kirjallisuus on hyvin keskitty-
nyttä eikä hajallaan lukuisissa lehdissä tai arkistoissa (Fry & Talja 2004). Los Alamosin 
arkisto palveli kuitenkin lähinnä perusfysiikkaa, soveltavan fysiikan julkaisumäärä on 
jättiläismäinen, eikä se ollut arkistossa samalla tavalla edustettuna. Sovelletun fysiikan 
edustajille Physics Abstracts oli oleellisempi apuväline. 

Sähköposti oli kaikille haastatelluille opettajille hyvin tärkeä viestintäväline. Eräällä 
opettajalla yhteistyökumppanit olivat haastatteluhetkellä Jyväskylässä, Kööpenhaminas-
sa, Genevessä, Cambridgessa ja Yhdysvalloissa. Toinen opettaja oli työskennellyt 
CERN:issä, ja sen tutkijaryhmät ovat suuria, joten sieltä sai helposti vihjeitä ja apua. 
Fysiikan opettajia kouluttava kuului tietoverkossa toimivaan keskusteluryhmään, jossa oli 
yli 300 tutkijaa ja opettajaa. Ryhmän merkitys oli hänelle huomattava. 

Tieteellisten konferenssien merkitystä eräs haastateltu luonnehti pienemmäksi kuin 
sähköpostin. Kokoukset ovat kyllä hyödyllisiä, mutta kokousjulkaisujen taso ja merkitys 
vaihtelee. Esitellyt tulokset ovat usein jo muualla julkaistuja. Konferenssin esitelmäkoos-
te saattaa olla hyödyllinen yleiskatsaus jonkin erikoisalan kehitykseen, mutta esitelmien 
tiivistelmät ovat kuitenkin lähinnä päivänperhoja, joitten käyttö jää vähäiseksi. Kokous-
julkaisuja ei ansioluetteloissa ja tulosarvioinnissa lasketa varsinaisiksi julkaisuiksi, koska 
niiden ennakkoarviointi on kirjavaa. 

Katsauksia tieteelliseen kirjallisuuteen tehdään paljon kustantajien tilaamana työnä. 
Ne voivat ilmestyä aikakauslehtiartikkeleina, kirjoina tai kirjojen osina. On myös kat-
sausaikakauslehtiä. Katsausjulkaisujen katsottiin olevan opiskelijoille erinomaisia apu-
neuvoja esimerkiksi tutkielman teon alkuvaiheessa. Elektronisista arkistoista ja aikakaus-
lehtien keskeisestä asemasta huolimatta myös kirjoja pidettiin opiskelijoiden kannalta 
tärkeinä yleiskuvan antajina.  

8.1.4  Julkaisujen laatu 

Haastatellut opettajat katsoivat, että fysiikan julkaisujen tasossa on jonkin verran eroja, 
mutta ei kovin suuria. Esimerkiksi hiukkasfysiikan puolella metodit ovat hioutuneita ja 
tutkimusryhmät suuria, ja ryhmissä käsikirjoitukset käyvät läpi tiukan kritiikin.  
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Aikakauslehdissä on arvostettuja ja vähemmän arvostettuja. Jos on kirjoittanut mieles-
tään hyvän artikkelin, sitä tietenkin tarjoaa maineikkaaseen lehteen. Mutta arvostetuissa-
kin lehdissä voi olla huonoja artikkeleita ja heikompina pidetyissä helmiä. 

Viittauskertoimiin (impact factors) suhtauduttiin fyysikkojen keskuudessa vaihtelevas-
ti. Eräs fyysikko katsoi niiden käyttämisen tulosarviointiin olevan tauti, joka on levinnyt 
lääketieteen puolelta fysiikkaan. 

Lääkärit sen aloitti, ja niille pitkään täällä naureskeltiin – –. (F3) 

Sairaus alkoi sieltä? (VK) 

Sieltä se alkoi se sairaus ja nyt se on meillä. (F3) 

No miten, sinä taisit oikeastaan puhuakin, jos nyt ajattelet julkaisujen laatua, niin ja 
tasoa, niin eroja on? (VK) 

Eroja on. Eroja on hyvin paljon. Että tuota, mutta sitten on taas, sitten on tällaisia, 
noussut tällaisia kriteerejä, että nyt kun julkaisee Naturessa tai Sciencessa artikke-
lin, niin siinä impaktifaktori on jotain 20, kun se jossain intialaisessa lehdessä on 
0,0001. Niin tuota sitten sitä pidetään, että OK, tämä on jotain suurta. Mutta asia ei 
välttämättä ole näin. Että ihan joku sarja, jonka impaktifaktori on 1 tai 2, voi jul-
kaista paljon, keskimäärin paljon parempaa tavaraa. Tämä Naturen julkaisu sisältää 
vaan jotain semmoista, jolla on enemmän yleistä mielenkiintoa – –. (F3) 

Yksi opettaja katsoi, ettei lehden vaikutuskerroin vaikuta, tarjoaako siihen käsikirjoitusta, 
koska hänen alallaan on muutama kanonisoitunut lehti, jotka tiedetään ja joihin tarjotaan. 
Kertoimilla oli käyttöä tulosten arvioinnissa. Toinen sanoi julkaisevansa mieluummin 
korkeamman viittauskertoimen omaavassa lehdessä.  

Vastaukset kysymykseen, millainen on hyvä fysiikan julkaisu, olivat yhdensuuntaisia. 
Laadukkaassa julkaisussa on oltava hyvä kysymyksenasettelu, hyvä metodi, hyvä analyy-
si ja asiantuntemuksella tehdyt johtopäätökset. Mutta keskeisintä on, onko löytynyt jotain 
todella uutta, joka vie eteenpäin, vaikka pienen askeleenkin. Kanta on sama kuin se, joka 
nousi esille Kekäleen ja Lehikoisen (2000, 59) tutkimuksessa. 

8.1.5  Yhteenveto 

Fysiikka on empiirinen ja eksakti tiede, jossa matematiikalla on tärkeä tehtävä. Fysiikan 
tutkimus on enimmäkseen ryhmätyötä. Tutkimusjulkaisut ilmestyvät kansainvälisissä 
referee-lehdissä. Elektronisilla arkistoilla on kasvava rooli tieteellisessä viestinnässä. 
Julkaisujen laatua haastatellut pitivät tasaisen korkeana. Laadun kriteereinä korostettiin 
vakuuttavuutta ja omaperäisyyttä. 
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8.2  Lääketiede 

8.2.1  Keskeiset kognitiiviset piirteet 

Terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen tähtäävä ihmisen toiminta on ikivanhaa, 
mutta monet nykyaikaisen lääketieteen perusasioista ovat nuoria. Umpisuoli leikattiin 
ensimmäisen kerran 1870, ja samalla vuosikymmenellä alkoi tartuntatautien syiden 
selviäminen. Ihmisen veriryhmät keksittiin 1900 ja ensimmäinen vitamiini 1912. Maail-
man ensimmäinen antibioottikuuri annettiin potilaalle 1941, ja vuonna 1956 varmistui 
ihmisen normaaliksi kromosomiluvuksi 46. (Ignatius 2003, 278–279.) 

Turun akatemia ja sen seuraaja Helsingin yliopisto vastasi pitkään yksin lääkäreiden 
koulutuksesta Suomessa. Suomen itsenäistymisen aikoihin Helsingin yliopiston lääketie-
teellisessä tiedekunnassa oli kahdeksan varsinaista professuuria, ja uusia lääkäreitä 
valmistui vuosittain noin 20. Uusia lääketieteellisiä tiedekuntia perustettiin vasta 1940-
luvulta lähtien: Turkuun 1943, Ouluun 1958 sekä Kuopioon ja Tampereelle 1972. Yli-
opistojen rinnalle syntyi samaten 1940-luvulta alkaen merkittäviä lääketieteellisiä tutki-
muslaitoksia. (Ignatius 2003, 281, 285.) 

Lääketiedettä luonnehditaan hyvin monialaiseksi, monitieteiseksi, monen kymmenen 
alan konglomeraatiksi. Esimerkiksi Tampereen yliopiston lääketieteen lisensiaatin koulu-
tusohjelman opinto-oppaassa luetellaan 37 oppialaa (Lääketieteen 1999, 39–45). Lääke-
tieteen pääryhmiä ovat biolääketieteelliset tieteet, kliiniset tieteet ja kansanterveystieteet. 
Näiden lisäksi lääketieteen perusopetuksessa otetaan tarvittavassa määrin huomioon 
myös käyttäytymistieteet ja yhteiskuntatieteet. Lääketieteen hoidot ovat perustuneet 
pitkälti kokemukseen, mutta nyt on vallalla pyrkimys perustaa hoito tieteelliseen näyt-
töön (käypä hoito, evidence-based medicine, EBM). Kokemus ja tilannekohtainen harkin-
ta säilyttää kuitenkin samalla tärkeän roolin: 

Sitten lääketieteessä hoidot on perustunu nimenomaan pitkälti tähän niin sanottuun 
kokemukseen ja traditioon mutta – – nyt on hyvin vallalla semmoinen käsitys, että 
kaiken, kaiken lääketieteellisen hoidon pitäisi perustua näyttöön, tällaiseen tieteelli-
seen näyttöön. Se on vaan niin, että kaikkea sitä, kaikkea ei voida kuitenkaan siis 
itse asiassa näin tehdä, koska tuota se näyttö on saatu tämmöisissä tietyissä olosuh-
teissa, jotka poikkeaa kuitenkin siitä, mikä sen potilaan olosuhteet on. Että siinä 
täytyy kuitenkin aina käyttää lääkärin sitä omaa kokemustaan ja omaa, omaa har-
kintaansa, jokaisen potilaan hoidossa. Se ei saisi perustua rigidisti niin sanottuihin 
käypä hoito -suosituksiin, vaan aina pitäisi ottaa huomioon tän nykyisen yksittäisen 
potilaan erikoiset olosuhteet. (L1) 

Lääketieteessä tehdään sekä biolääketieteen että kliinisen tieteen puolella kokeellista 
perustutkimusta, mutta yleisluonteeltaan lääketiedettä voidaan kutsua soveltavaksi 
tieteeksi, joka tähtää ihmisen terveyteen vaikuttavien tekijöiden löytämiseen ja hyödyn-
tämiseen. 

Suurin osa – jopa 99 % – lääketieteellisestä tutkimuksesta on kausaalista tutkimusta 
(Hakama 2002). Kausaalisuuden tarkastelu on biologisissa tieteissä kuitenkin toisenlaista 
kuin fysikaalisissa tieteissä. Mayr (1999, 95–103) toteaa, että biologiassa voidaan harvoin 
yksiselitteisesti vastata kysymykseen ilmiön syystä solujen ja molekyylien tasoa lukuun 
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ottamatta. Lopullinen seuraus voi olla pitkän ketjureaktion viimeinen askel. Yleensä 
voidaan löytää useampia kuin yksi kausaalinen selitys. Lopputulokseen voivat vaikuttaa 
samaan aikaan useat tekijät, joista monet ovat satunnaisia.  

Eräs haastateltu sanoi, että lääketieteellinen tieto voi joissakin kohdin olla absoluuttis-
ta, mutta varsin paljon joudutaan puhumaan todennäköisyyksistä. Niinpä vaikka ihmisellä 
olisi suvussa paljon syöpää ja geneettinen taipumus siihen, tarvitaan kuitenkin tietynlaiset 
ympäristöolosuhteet, että tauti puhkeaa, eli kyse on todennäköisyyksistä. Varmoja totuuk-
sia kaipaaville nuorille opiskelijoille ristiriitaisia tilanteita aiheuttaa myös se, että aika-
kauslehtiartikkelit tai jotkin oppikirjatkin voivat sisältää uutta tietoa, kenties lopullisesti 
varmentamatonta, jota toisiin oppikirjoihin ei ole vielä otettu mukaan. Lääketiedettä 
Henry Bauer (1992, 103–108) pitääkin esimerkkinä eturivin tieteen ja kurssikirjatieteen 
eroista. Hänen mielestään lääketieteen uusimmat tulokset voivat olla hyvin epäluotetta-
via. 

Yleensä mielletään kliiniset alat lääketieteeksi, mutta tutkimuksen kannalta uraa uur-
tavimmat ja tärkeimmät keksinnöt tehdään biolääketieteen puolella. Tutkimustieto syntyy 
biolääketieteessä perinteisesti kokeellisen tutkimuksen kautta. Tehdään hypoteesi siitä, 
mikä jokin asetelma saattaisi olla, suunnitellaan tutkimus ja tehdään se joko laboratorio-
kokeilla (solututkimus) tai koe-eläimillä, joskus myös potilasaineistoa käyttäen.  

Peruslääketieteessä suurimpana kannustimena on halu tietää, miten luonto toimii. 
Kliinisessä lääketieteessä tutkijoita kiinnostaa käytännön ongelma, jota yritetään ratkais-
ta. Tutkitaan esimerkiksi jonkin lääkkeen käyttökelpoisuutta tietyssä potilasryhmässä ja 
vastaavassa kontrolliryhmässä. Sekä biolääketieteessä että kliinisessä tutkimuksessa 
käytetään paljon tilastollisia menetelmiä ja testejä. 

Peruslääketieteet ja kliiniset tieteet ovat toisistaan riippuvia. Soveltava tiede pysähtyy 
vähitellen, jos uusia perushavaintoja ei tule. Toisaalta kliinisessä tutkimuksessa keksitään 
usein laitteita ja instrumentteja, joista perustutkimus voi hyötyä. (Nikkari 2002.)  

Toisinaan kliiniset tutkimukset ovat vaikeita ja pitkäaikaisia, jos pitää saada satunnais-
tetuksi ehkä tuhansia ihmisiä. Esimerkiksi käy vaikkapa keskustelu siitä, onko allergian 
hoidossa parempi ratkaisu allergeenien systemaattinen välttäminen vai siedätyshoito. Jos 
kliinisen tutkimuksen potilasaineisto on ollut siten valikoitua, että se ei vastaakaan 
väestöä, on vaikea päättää, pitääkö jotain hoitokäytäntöä muuttaa vai ei.  

Lääketieteellisessä tutkimuksessa on yleistä toistaa kokeet 4–6 kertaa tulosten varmis-
tamiseksi ennen raportointia (Nikkari 2002). Tarkistavaa toistavaa tutkimusta tapahtuu 
erityisesti, jos on tehty mielenkiintoinen havainto, joka voi johtaa tieteelliseen läpimur-
toon tai aiemmasta poikkeavaan tulokseen. Toistavissa tutkimuksissa yleensä paljastuu, 
onko koejärjestelyissä ollut jokin puutteellisuus tai aiheuttaako uusi lääke tai toimenpide 
sivuvaikutuksia, jotka eivät ilmene välittömästi.  

Lääketieteellisen tutkimuksen suunnittelussa eettiset kysymykset ovat tärkeitä ja huo-
mioon otettuja. Suomessa lääketieteellistä tutkimusta säätelee laki (488/1999) ja asetus 
(986/1999). Tutkimusta valvovat eettiset toimikunnat, jollainen on oltava jokaisessa 
sairaanhoitopiirissä. (Koivula 2002.)  

Arvot ovat muutenkin voimakkaasti esillä lääketieteessä. Opiskelijat kertoivat lounas- 
ja kahvitauoilla käydyistä vilkkaista, jopa kiivaistakin arvokeskusteluista.  

Siellä oli hirveästi ihan tämmöisiä perusteemoja, niin kuin joku vammaisten lasten 
diagnosointi sikiövaiheessa ja eutanasia-asiat ja sitten tuota saako potilaalle valeh-
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della ja saako potilaan kanssa itkeä ja kuinka läheiseksi hoitosuhde saisi muodostua 
ja kuinka pystyy itse irrottautumaan sitten niistä asioista ja pitääkö niistä potilaiden 
asioista kantaa murhetta työpäivän jälkeen. (LO4) 

Opettajat totesivat lääketieteen traditioon kuuluneen jo antiikin Kreikasta lähtien eettisiä 
periaatteita kuten ihmisen koskemattomuus ja potilaan tahdon noudattaminen sekä 
lääkäreitten keskeinen kollegiaalisuus. Kun hoidot ovat kalliita ja palvelujen kysyntä 
suurta, joudutaan miettimään priorisointeja. Vaikka itse tutkimukseen ei liittyisi ideologi-
sia kysymyksiä ja arvokysymyksiä, tutkimuskohteiden valintaan ne vaikuttavat.  

Sitten voi vaikuttaa juuri tällaiset, mitä pitää itse tärkeänä, mikä on ehkä yhteiskun-
nan kannalta, yhteiskunnassa tärkeätä tulosta myöskin, ja tällä hetkelläkin meillä on 
myöskin teollisuuteen yhteyksiä. Elikkä mikä on sellaista tutkimusta, joka tuottaa 
ehkä menetelmiä, joita, jotka on sovellettavissa, myöskin hyödynnettävissä teolli-
suudessa ja jotka sitten taas toisaalta niin kuin edesauttaa ehkä vaikkapa kehiteltä-
vien lääkeaineiden tuota turvallisuutta ja siten, että ne on myöskin turvallisia mole-
kyylejä ja tämän tapaisia aineita. (L5) 

Koska eläinkokeet herättävät voimakkaita tunteita, on viime vuosina pyritty kehittämään 
menetelmiä, joissa eläinkokeita voidaan korvata soluviljelyjärjestelmillä.  

Lääketiede on joiltakin osin kulttuuri- ja sosiaalisidonnaista. Toiseen maahan muutta-
nut lääkäri ei välttämättä aluksi ymmärrä potilaan sanomaa, viitekehystä ja tapoja kuvata 
oireita. Suhtautumisessa lääkäriin on eroja. Esimerkiksi tartuntatautien hoidossa on 
maakohtaisia poikkeavuuksia, joita voidaan luonnehtia koulukuntaeroiksi. Niinpä Yhdys-
valloissa katsottaisiin hoitovirheeksi, jos korvatulehdusta ei hoideta antibiooteilla, kun 
taas Alankomaissa ei antibioottihoitoa normaalisti anneta. Suomessa hoitosuositus asettuu 
välimaastoon. Myös riskinarvioinnissa esiintyy alueittaisia eroja. Euroopassa suhtaudu-
taan geenimanipuloituun ravintoon epäluulolla, jota Yhdysvalloissa ei ymmärretä. Toi-
saalta Kanadassa hyväksytään kymmenen kertaa korkeammat dioksiinitasot kuin Yhdys-
valloissa. 

Erilaiset tarpeet, jotka nousevat ajankohtaisista tilanteista (esimerkkeinä vaikkapa 
AIDS ja SARS), vaikuttavat tutkimuksen rahoitukseen ja suuntautumiseen. Toistuva 
ilmiö on uusien metodien kokeilu sellaiseenkin, johon uusi tutkimustekniikka ei välttä-
mättä hyvin sovi.  

– – paljon tehdään minun mielestäni semmoista tutkimusta, mikä ei lähde tämmöi-
sestä, että nyt on joku hypoteesi, joka halutaan niin kuin katsoa, että onko se näin 
vai eikö se ole, vaan on joku keino ja sitten on patteri verta ja sitten hujautetaan 
siitä läpi ja katsotaan, että löytyykö jotain. (L3) 

Vastaavanlaista viehtymystä uusien tekniikkojen tai teorioiden kokeilemiseen ilmeni 
muillakin tutkituilla aloilla. 

8.2.2  Tutkijayhteisöjen luonne 

Lääketieteessä tutkimus on suurimmaksi osaksi ryhmätyötä. Usein käytetään menetelmiä, 
joissa tarvitaan monipuolista asiantuntemusta. Eräs haastateltu sanoi tekevänsä tutkimus-
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ta pelkästään ryhmissä, yksinään siitä ei tulisi mitään. Hänen tutkimusryhmässään oli 
lääkäreitä ja solubiologeja.  

Lääketieteessäkin julkaistaan harvoin artikkeleita, joissa on vain yksi tekijä. Vielä 
1930-luvulla oli keskiarvo 1,4 kirjoittajaa artikkelia kohden, mutta 1980-luvulla kirjoitta-
jien määrän keskiarvo oli noussut 4,8:aan. Yksikirjoittajaisten artikkelien luku oli pudon-
nut lehdessä New England Journal of Medicine vuonna 1968 3,1 prosenttiin vuoden 1928 
78,4 prosentista. (Weller 2001, 120–124.)  

Suomessa on pyritty herrasmiessopimuksin välttämään päällekkäistutkimusta ja tois-
ten reviireille menemistä. Tilanne näyttää olevan kuitenkin muuttumassa, ja jo nyt on niin 
tärkeitä ja laajoja kohteita, että monet ryhmät tutkivat niitä Suomessa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi verenpainetauti ja diabetes, molekyyligenetiikka ja yleisemmin molekyyli-
biologia. 

Lääketiede on kansainvälinen tiede, ja kansainvälisesti on rinnakkaistutkimusta ja kil-
pailevaa tutkimusta. On kansainvälisiä tutkimusryhmiä, joissa on mukana tamperelaisia 
tutkijoita. Esiintyy myös hyvin suuria projekteja, monikansallisia tutkimuksia, joissa 
niissäkin Tampereen lääketieteilijöitä on ollut tekemässä pientä osaa. Pohjoismaat otetaan 
mielellään mukaan tällaisiin hankkeisiin, koska lääkärit ja potilaat ovat luotettavia ja 
noudattavat sovittuja menettelyjä. Koska terveydenhuollon organisaatio vaihtelee mait-
tain, yleislääketieteen tutkimus on ainakin jossain määrin kansallisesti painottunutta.  

Myös luonnontieteilijät saattavat johtaa lääketieteellistä tutkimusta; Tampereella tästä 
mainittiin esimerkkinä geneettisen kuurouden tutkimus. Lääketieteellistä tutkimusta 
tehdään yliopistoihin läheisissä suhteissa olevissa tutkimuslaitoksissa kuten Tampereella 
Lääketieteellisen teknologian instituutissa ja erillisissä valtion tutkimus- ja kehittämis-
keskuksissa kuten Kansanterveystieteen laitoksessa (KTL) ja Stakesissa. Keskussairaa-
loissakin voi periaatteessa tehdä tutkimusta, mutta käytännössä sen katsottiin olevan 
vaikeaa.  

Tutkimusprojektien kesto vaihtelee huomattavasti. Potilasryhmien seuranta voi kestää 
vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Mutta voi olla myös poikkileikkaustutkimuksia, joissa 
menee muutama viikko tai muutama kuukausi. Kolmivuotiset projektit ovat varsin 
yleisiä, jolloin pienehkön tutkijaryhmän tuotanto saattaa olla 2–3 artikkelia vuotta koh-
den. Useasti tuloksia selostetaan abstraktimuodossa kansainvälisessä konferenssissa ja 
syvällisemmin artikkeleissa. Projektit saattavat jatkua toisiinsa liittyvinä. 

8.2.3  Tieteellinen kommunikaatio 

Lääketieteellisessä kommunikoinnissa ovat kansainväliset tieteelliset aikakauslehdet 
tärkein väline. Lääketieteellisen artikkelin nykyinen normatiivinen rakenne muotoutui 
1950- ja 1960-luvuilla. Alkuperäistutkimuksen tuloksia esittävän artikkelin osat ovat: 
johdanto, tutkimusaineiston ja menetelmien kuvaus, tulokset sekä pohdinta ja päätelmät. 
Otsikon on oltava ytimekäs, sitä seuraa 150–250 sanan tiivistelmä ja avainsanat. Artikke-
lin loppuun sijoitetaan kiitokset ja lähteet. (Poppius 2002.) 

Johdannossa on kerrottava tutkimuksen tarpeellisuus, merkitys ja hyöty. Siinä kuva-
taan aikaisempia tutkimuksia ja mitä ei vielä tiedetä. Lopuksi johdannossa esitellään 
tutkimuksen tarkoitus ja hypoteesi. Tutkimusaineisto on kuvattava niin tarkkaan, että sen 
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luotettavuudesta ei jää epäilyksiä ja että tutkimus voidaan toistaa esitettyjä menetelmiä 
käyttäen. Tuloksissa esitetään vain hypoteesin kannalta oleelliset tulokset. Pohdinta- ja 
päätelmäosassa käydään läpi tulosten merkitys ja syyt, harjoitetaan itsekritiikkiä sekä 
viimeiseksi esitetään johtopäätös ja mahdollinen perusteltu suositus. (Poppius 2002.) 
Edellä kuvattu selkeä rakenne helpottaa kirjallisuuden valintaa, läpikäyntiä ja arviointia.  

Lääketieteellinen julkaisutoiminta on erittäin runsasta. Erään haastatellun sanoin: 

– – jos naputtelee tämmöiseen MEDLINE-hakuun sanan ”verenpaine” tai sanaparin 
”verenpaineen hoito”, niin sieltä tulee yli satatuhatta referenssiä. (L1) 

Julkaisujen määrää saattaa lisätä tutkijan pyrkimys maksimoida julkaisutoimintaa tutki-
musprojektien yhteydessä. Julkaistaan kansainvälisessä lehdessä ensin alustava raportti, 
sitten varsinainen, joka sekin mielellään pilkotaan ainakin kahteen osaan. Sitten siitä 
kirjoitetaan katsausartikkeli ja tämän jälkeen suomenkielinen artikkeli ja suomenkielinen 
katsausartikkeli. Näin väitetään, ja ehkä kyseessä ei ole pelkkä karrikointi. 

Timo Vesikari (1998, 13–15) kuvaa lääketieteellisten ja yleensäkin luonnontieteellisten 
artikkeleiden julkaisuforumeja seuraavasti: 

− Kansainväliset lehdet, joissa on referee-järjestelmä. Lehdet muodostavat julkaisufo-
rumien ykkösluokan.  

− Kokousjulkaisut: Kokouksissa esitetyt työt voidaan julkaista lehtien erikoisnumeroina. 
Parhaassa tapauksessa kokousartikkelit käyvät läpi samanlaisen asiantuntijatarkastuk-
sen kuin muutkin lähetetyt kirjoitukset ja ilmestyvät referee-lehdissä. Toinen mahdol-
lisuus on, että kokouksen esitelmät painetaan kokonaan erillisenä kirjana, jolla usein 
voi olla ’proceedings’-nimi. Tällaisen kirjoituksen arvo on pienempi, ja “tuskin ku-
kaan haluaa julkaista tärkeitä alkuperäishavaintojaan ainoastaan kokouskirjoissa. Ko-
kousjulkaisuissa ilmestyneiden artikkeleiden ottaminen esim. väitöskirjakokonaisuu-
teen on niin ikään rajatapaus, josta ollaan vähintäänkin kahta mieltä.” 

− Abstraktit: Tieteellisissä kokouksissa pidettyjen esitelmien abstraktit voidaan painaa 
joko kokouksen omassa ohjelmassa tai jälkikäteen tieteellisten lehtien supplementti-
numeroina. Koska ne eivät ole käyneet läpi asiantuntijatarkastusta, niillä ei ole tieteel-
lisen julkaisun arvoa. 

− Kotimaiset tieteelliset aikakauslehdet: Kotimaiset lehdet alkavat nykyisin hyväksyä 
niin sanotun kaksoisjulkaisuperiaatteen. Sen mukaan kansainvälisessä tieteellisessä 
lehdessä ilmestynyt artikkeli voidaan olennaisilta osin julkaista myös suomenkielise-
nä. Se ei kuitenkaan saa olla pelkkä suomenkielinen käännös. 

Lehtiä julkaisevat pääasiassa erilaiset lääketieteen yhteisöt joko itsenäisesti tai yhdessä 
kaupallisten kustantajien kanssa. Useilla kansallisilla yhdistyksillä on oma lehtensä, 
esimerkkinä maailman laajalevikkisin lääketieteen yleislehti Journal of the American 
Medical Association (J.A.M.A.) ja erittäin arvostettu Massachusetts Medical Associa-
tionin julkaisema New England Journal of Medicine. Myös kansainvälisillä yhteisöillä on 
usein oma lehtensä. Kansallisten yhdistysten lehdet saattavat ottaa kitsaasti ulkomaisia 
artikkeleita, kun taas kansainvälisten yhdistysten lehtiin eri maista tulevat kirjoitukset 
ovat tervetulleita. Myös suurilla lehtitaloilla, jotka toimivat useilla eri aloilla, saattaa olla 
omat lääketieteelliset aikakausjulkaisunsa. Vaikka erikoisalojen asiantuntijat julkaisevat 
paljon yleislehdissä, heillä on myös omat spesiaalilehtensä. Ne voivat jakautua vielä 
esimerkiksi menetelmän tai tutkimusaiheen mukaan. Tarkan asiantuntijajärjestelmän 
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vuoksi viive on usein pitkä, helposti yli vuoden. Yleislehdet julkaisevat nopeasti ja 
laajalle lukijakunnalle. (Rantala 1998, 22–23.) 

Suomessa kerrottiin ilmestyvän neljä lääketieteellistä referee-lehteä (Duodecim, Kun-
nallislääkärilehti, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti ja Suomen Lääkärilehti). Niissä 
pyritään julkaisemaan lääkäreiden enemmistöä kiinnostavia artikkeleita. 

Katsauksia julkaisevat lehdet jakaantuvat kahteen ryhmään: ainoastaan katsauksia jul-
kaiseviin sekä katsauksia ja alkuperäisartikkeleita julkaiseviin. Katsausjulkaisuja pidettiin 
haastatteluissa hyödyllisinä opetuksen ja opiskelun kannalta, jos katsaukset ovat hyvin 
kirjoitettuja ja jos viitteet on merkitty huolellisesti. Katsauksissa voi olla opetuksessa 
käyttökelpoista kuvamateriaalia. Huonona puolena pidettiin, että yhdysvaltalaiset katsa-
usten laatijat viittaavat lähinnä vain amerikkalaisiin artikkeleihin.  

Haastatellut opettajat lukivat aikakauslehtiä sekä painettuina että verkossa. Kansalliset 
ja kansainväliset konferenssit ovat tärkeitä sekä uusimman tiedon saamiseksi että kontak-
tien solmimisen kannalta. Isoja kansainvälisiä kokouksia luonnehdittiin korkeatasoisiksi 
järjestelyiltään ja esiintyjiltään. Kliinikkolääkäri kuvaili erikoislääkärikokouksia hyödyl-
lisiksi yleiskuvan antajina, kun aikakauslehtiartikkelit tuovat esille varsin fragmentoitu-
nutta tietoa. Eräs haastateltu osallistui vuosittain kolmeen tai neljään kansainväliseen 
kongressiin, mutta arveli tutkijan keskimääräiseksi konferenssimääräksi yhtä vuodessa. 

Sähköpostin käyttö on lisääntynyt suuresti ja sitä luonnehdittiin erittäin tärkeäksi yh-
teydenpitomuodoksi. Tietokonekonferensseja ei juurikaan seurattu, vaikka niitä on aivan 
suppeilla erikoisaloillakin. 

8.2.4  Julkaisujen laatu 

Kun levitettävä lääketieteellinen informaatio koskee ihmisten terveyttä, elämää ja kuole-
maa, on sen laadun valvontaan kiinnitetty vakavaa huomiota. Lääketieteelliset aikakaus-
lehdet ovat olleet kärkijoukossa käsikirjoitusten vertaisarvioinnin käyttöön ottamisessa. 
Niinpä British Medical Journal sovelsi sitä jo 1800-luvulla. (Weller 2001, 3–6.) Rantala 
(1998, 29) toteaa kuitenkin, että on erittäin arvostettuja lääketieteellisiä lehtiä kuten 
Lancet, jotka eivät juurikaan käytä referee-arviointia vaan luottavat toimittajakuntansa 
ammattitaitoon. Tämä nopeuttaa huomattavasti käsikirjoituksen valmistumista julkaisuk-
si. 

Lääketieteellisten lehtien toimittajien epävirallinen tapaaminen Vancouverissa 1978 
johti kansainvälisen yhteistyöelimen International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) perustamiseen. Yhteistyössä on kehitetty käsikirjoitusten laatijoille ohjeet 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ohjeet ilmes-
tyivät 1978 ja niitä on uusittu useita kertoja. Vuonna 1997 aloitti toimintansa lääketieteel-
listen toimittajien maailmanjärjestö World Association of Medical Editors. (Weller 2001, 
13–15.) 

Lääketieteellisten käsikirjoitusten tarjonta on valtava. Käsikirjoitusten hylkäysprosent-
ti oli kolmen 1981–1990 tehdyn tutkimuksen mukaan 52, 67 ja 48 prosenttia. Hyvissä 
yleislääketieteellisissä lehdissä hylkäysprosentti voi nousta 80:een. Toisaalta melkoinen 
osa hylätyistä käsikirjoituksista julkaistaan jossain toisessa lehdessä. (Weller 2001, 56, 
66; Rantala 1998, 25.) 
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Lääketieteelliset lehdet saivat haastatelluilta opettajilta kiitosta ja moitetta. Parhaissa 
lehdissä todettiin olevan artikkeleita, joista näkyy, että tutkimus on huolellisesti suunni-
teltu, tinkimättömästi tehty, näyttö on looginen ja elegantisti muotoiltu. Mutta suuri osa 
siitä, mitä julkaistaan, voisi parin opettajan mielestä hyvin jäädä painamatta. Pari muuta 
haastateltua katsoi julkaistun kirjallisuuden olevan laadultaan epätasaista. Toinen haasta-
teltu oli havainnut Lancetissa epäilyttävän raportin, jonka lehti oli huomautuksen saatu-
aan myöntänytkin lähtökohdiltaan virheelliseksi. Toinen oli ollut kirjoittamassa käypä 
hoito -suosituksia, jotka perustuvat systemaattisiin kirjallisuushakuihin. Hän ilmaisi 
huomionsa voimakassanaisesti:  

Että minä istuin kaksi päivää tämmöisillä käypähoitokoulutuskursseilla, ja me käy-
tiin läpi erittäin korkeatasoisten lehtien artikkeleita, ja ne oli täyttä roskaa. Sitten 
kun alkoi niin kuin todella perehtyä niihin, niin ettei katsonut vaan, että mitä abst-
rakti sanoo, vaan alkoi miettiä, että mikä on aineisto ja miten tätä asiaa olisi pitänyt 
tutkia ja minkälaisia johtopäätöksiä tästä voi vetää, niin ei hyväkään lehti takaa sitä, 
että se artikkeli on sellainen, että sinä voit suoraan niellä sen sanoman. (L4) 

Tilastollisen käsittelyn luotettavuuteen on kiinnitetty useasti huomiota vertaisarviointeja 
koskevissa tutkimuksissa. Seitsemässä lääketieteellisten lehtien tilastotarkastusmenettely-
jä koskevassa selvityksessä vuosilta 1966–1992 havaittiin, että normaalissa arvioinneissa 
oli käsikirjoituksista hyväksytty 81 %. Mutta tilastoasiantuntijat hyväksyivät näistä 
käsikirjoituksista muutoksitta vain 23 %. (Weller 2001, 252.) Suomalaisessa lääketieteen 
koulutuksessa tilastollisen pätevyyden antamiseen on kyllä kiinnitetty huomiota, tiede-
kunnissa on biometrian ja epidemiologian oppituoleja, ja Tampereen tohtorikoulutusoh-
jelmassa on runsaasti tilastotieteen opetusta. 

Lääketieteessä pidetään lehtien viittauskertoimia silmällä, ja lääketieteellisissä tiede-
kunnissa lasketaan niitä käyttäen oppiaineiden vuosittaisia tuloksia. Joillakin yleismaail-
mallisilla lääketieteellisillä lehdillä on hyvin korkeat viittauskertoimet, esimerkiksi 
Lancetilla liki 18 ja New England Journal of Medicinellä yli 24. Sen sijaan vaikutusalu-
eeltaan rajatuilla ja erikoisalojen lehdillä vaikutuskerroin liikkuu useasti välillä 1–3. 
(Vesikari 1998, 16–17.) Erikoisalojen huippulehtiin saattaa kuitenkin olla erittäin vaikea 
saada artikkelia, vaikka viittauskerroin on vain yhden tienoilla. 

Haastatellut opettajat määrittelivät hyvän julkaisun korostaen aiheen tärkeyttä. Hyvä 
idea on tärkeä. Tutkimuksen on hyödytettävä lääketiedettä, terveydenhuoltoa ja ihmisiä. 
Tutkimusasetelmaa, hypoteesia ja menetelmiä tarkastellaan. Menetelmiä on monesti 
vaikea arvioida, jos ei ole kyseisen alan erikoistuntija. Varsinkin molekyylibiologian 
todettiin kehittyvän sellaista vauhtia, ettei mukana pysy helposti. Potilasaineiston on 
oltava riittävän suuri. Tekstin toivottiin olevan selkeäkielistä. Tutkimus on suhteutettava 
muuhun aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Toisaalta lääketieteen kumulatiivisuus näkyy 
siinä, että artikkelien johdannot ovat nykyään hyvin lyhyitä. Johtopäätöksissä pitäisi olla 
kriittinen, eikä niissä pitäisi tarjota epävarmoja ratkaisuja.  
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8.2.5  Yhteenveto 

Lääketiede on moniaineksinen soveltava luonnontieteen ala. Arvoilla on tärkeä rooli 
lääketieteellisessä ammatillisessa työskentelyssä ja osittain tutkimuksessakin. Tutkimus 
on enimmäkseen ryhmätyötä. Tieteellinen viestintä tapahtuu aikakauslehtien ja konfe-
renssien avulla. Lääketieteellisten käsikirjoitusten vertaisarvioinnilla on pitkät perinteet. 
Haastateltujen opettajien mielestä lääketieteellisten artikkeleiden tasossa on runsaasti 
vaihtelua eikä julkaisuihin pidä luottaa kritiikittömästi. Tutkimuksen ja julkaisujen laadun 
kriteereinä painotettiin vakuuttavuutta, tieteellistä relevanssia ja käytännön hyötyä. 

8.3  Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö 

8.3.1  Keskeiset kognitiiviset piirteet 

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen opetusaloja olivat lukuvuonna 2001–
2001 sosiaalipolitiikka, sosiaalityö ja sosiaalipedagogiikka, joka nyttemmin on integroitu 
sosiaalityöhön. Haastateltavat opettajat ja opiskelijat edustivat sosiaalipolitiikkaa ja 
sosiaalityötä. Opiskelijoista yksi luki sosiaalipedagogiikkaa, ja toinen sosiaalityön opetta-
jista oli perehtynyt siihen. 

Sosiaalipolitiikalla voidaan tarkoittaa ainakin kahta asiaa. Toisaalta sosiaalipolitiikka 
tarkoittaa toimintajärjestelmää, ennen muuta tulonjakojärjestelmiä, palvelujärjestelmiä ja 
suurta hallinnonalaa, joka sisältää Suomessa myös terveyspolitiikan. Toisaalta sosiaalipo-
litiikka on tieteenala, joka tutkii sosiaalisia ongelmia, yhteiskunnallisia epäkohtia ja 
edellä mainittuja toimintajärjestelmiä. 

– – sosiaalipolitiikka tutkii yhtäältä tätä sosiaalipoliittista toimintajärjestelmää, eri-
laisia tulojakojärjestelmiä, sosiaalipalvelujärjestelmiä ja niin edespäin. Se on mun 
ymmärtääkseni se sosiaalipolitiikan tutkimuksen varsinainen kohde. Ja sitten toi-
saalta sosiaalipolitiikan tärkeä tutkimuskohde on myöskin sitten nämä sosiaaliset 
ongelmakysymykset taikka yhteiskunnalliset ongelmat. Jolloinka, jolloinka tutki-
taan näitä erilaisia yhteiskunnallisia epäkohtia, niiden niin kuin ilmenemismuotoja 
ja niin edespäin. (S2) 

Suomessa sosiaalipoliittisella tutkimuksella on pitkä historia. Se alkoi 1880-luvulla, ja 
tieteellisenä seurana toimiva Sosiaalipoliittinen yhdistys syntyi 1909. Tampereen yliopis-
ton edeltäjässä Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa sosiaalipolitiikka oli oppiaineena 
perustamisesta eli vuodesta 1925 alkaen. Sosiaalipolitiikkaan saatiin vakinainen opetta-
janvirka vuonna 1931. Professuuri tuli sosiaalipolitiikkaan vuonna 1945. Ensimmäinen 
nimitetty professori oli Armas Nieminen (vuodesta 1955). Suomalaisen akateemisen 
sosiaalipolitiikan varsinaisena luojana pidetään kuitenkin Heikki Warista, joka väitteli 
1932 ja toimi myöhemmin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan ensimmäisenä professo-
rina. (Allardt 2000, 503–505; Rasila 1973, 284–285.)  

Sosiaalityöllä on lukuisia merkityksiä. Se voi merkitä ammatillista käytäntöä tai tie-
teenalaa. Sosiaalityö viittaa yhteiskunnan osajärjestelmään. Sillä voidaan tarkoittaa 
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hallinnollista osajärjestelmää. Sitä voidaan pitää ideologiana. Sosiaalityö voidaan käsittää 
myös ammatiksi tai joukoksi ammatteja, joita kutsutaan yhdellä nimellä. (Sipilä 1996, 
57–63.) Jorma Sipilä (1996, 213–234) kuvaa suomalaista sosiaalityötä seuraavalla jaotte-
lulla: 1) byrokratiatyö, jonka toimenpiteistä ovat keskeisiä pakkotoimet ja etuuksien 
myöntämien, 2) palvelutyö, joka sisältää ohjausta, neuvontaa ja palvelua sekä 3) psy-
kososiaalinen työ, joka on luonteeltaan terapeuttista keskustelua. 

Sosiaalityön ammatillistumisen ja koulutuksen katsotaan alkaneen Yhdysvalloissa 
1890-luvulla (Sipilä 1996, 18–19). Sosiaalityön koulutuksen kehitystä Suomessa tutkinut 
Marjo Vuorikoski (1999, 37) mainitsee kolme tieteellistämisen vaihetta. Ensimmäinen oli 
sosiaalityön oikeudellistaminen kansalaissodan ja 1930-luvun talouslaman jälkeen. 
Seuraava vaihe oli sosiaalityön psykologisoiminen 1940-luvulla sotavuosien mentyä. 
Kolmas vaihe liittyi 1970-luvun lopun tutkinnonuudistuksen yhteydessä tapahtuneeseen 
“ammattien tieteellistämiseen”, jossa sosiaalityö kiinnitettiin yhteiskuntatieteelliseen 
perustaan. Tässä kehityskulussa tuli “vähitellen tavoitteeksi tiedettä ja tutkimusta sovel-
tava ammattilainen”.  

Pitkäaikainen ja tärkeä sosiaalityön koulutusväylä oli sosiaalihuoltajakoulutus. Se al-
koi Helsingissä Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa syksyllä 1942 ja Svenska Medbor-
garhögskolanissa syksyllä 1943 ja kesti vuoteen 1980 saakka. (Vuorikoski 1999, 94–95, 
146–147, 155.)  

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opettajat luonnehtivat haastatteluissa alojaan sovelta-
viksi yhteiskuntatieteiksi, joilla on vahva yhteys ammatilliseen kenttään. Sosiaalipolitii-
kan opettaja sanoi alansa olevan lähellä sosiologiaa, mutta muistutti, että sosiaalipolitiik-
kaan sisältyy myös pohdinta siitä, miten asioiden pitäisi olla: 

No se on yhteiskuntatiede, joka on luonteenomaisesti soveltava tiede. Että se on 
hyvin lähellä niin kuin sosiologiaa, mutta siinä on lisäksi semmoinen momentti, 
että meillä tuota noin, meillä tuommoinen yhteiskuntapoliittinen ulottuvuus, että 
me mietitään, miten asioitten tulisi olla. (S3) 

Haastateltu sosiaalityön opettaja taas kuvaili alansa tutkimuksen ja käytännön suhdetta 
seuraavasti: 

– – mitkä on tunnusomaista on se, että meillä on niin kuin semmoinen oppiaine, 
jossa on niin kuin tämä tieteellinen tutkimuspuoli, ja sitten meillä on vahvasti tää 
ammatillinen puoli. Elikkä nää kaksi on niin kuin semmoisessa vuorovaikutuksessa 
keskenään. (S1) 

Sosiaalipolitiikka syntyi 1800-luvulla taloustieteen yhteyteen, ja suomalaisen sosiaalipo-
litiikan historian alkuaikoina yhteydet taloustieteisiin olivat läheiset (Allardt 2000, 478–
487). Nykyisin sosiaalipolitiikalla on tiiveimmät yhteydet sosiologiaan ja politiikkatietei-
siin (Yhteiskuntatieteellinen 1999, 64). Sosiaalipolitiikan teoriat ovat peräisin lähinnä 
sosiologiasta. Erik Allardtin mukaan (2000, 518) sosiologian ja sosiaalipolitiikan rajanve-
to “hämärtyi entisestään” 1970-luvulla ja sosiaalipolitiikan opetus- ja tutkimusvirkojen 
haltijat julkaisivat “monia sosiologian kehitystä kartuttavia töitä”. Sosiaalityölle ovat 
tärkeitä sosiaalipsykologiset teoriat. Kummallakin alalla on yhteyksiä myös hallintotietei-
siin, joiden näkemyksiä hyödynnetään esimerkiksi vaikuttavuus- ja arviointitutkimuksis-
sa.  
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Sosiaalipolitiikassa pyritään selvittämään, tuottavatko tietyt yhteiskunnalliset prosessit 
tietynlaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Tällaisten mekanismien paljastaminen antaa 
pohjaa kyseisten ongelmien poistamiseksi tai ainakin lievittämiseksi. Sosiaalipolitiikan 
sisällä voidaan puhua perustutkimuksesta, joka haluaa synnyttää uusia tapoja tutkia ja 
nähdä yhteiskuntaa. Soveltavaan tutkimukseen voidaan lukea selvitystyöt, joissa vakiin-
tuneiden ideoiden pohjalta yritetään löytää ratkaisuja konkreettisiin ongelmiin. 

Sosiaalityön tutkimuksen kohteeksi luonnehdittiin sosiaaliset ongelmat, erilaiset elä-
mäntilanteet, syrjäytyminen jne. Toisaalta tutkitaan toimintaympäristöjä, joissa sosiaali-
työtä tehdään, ja asiakastyön käytäntöjä. Haastatellun opettajan mukaan aiemmin ei 
kyseenalaistettu kentän käytäntöjä, nyt niitä pyritään analysoimaan. Teoriaperinteitä on 
monenlaisia, mutta keskeisiksi voidaan luonnehtia vuorovaikutuksen tutkimuksen ja 
vaikuttavuustutkimuksen kehittelemät teoriat.  

Se ei ole ainakaan yhtenäinen sosiaalityössä. Että mä näen monenlaisia teoriaperin-
teitä, jotka jossain mielessä on vastakkaisia ehkä lähestymistavoiltaan, että ehkä 
nämä just kaksi tämmöinen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, näistä sosiaali-
psykologisista teorioista liikkeelle lähtevä ja sitten tämmöisen vaikuttavuustutki-
muksen, että ne voi ajatella hyvinkin niin kuin erityyppisinä teoriaperinteinä, jotka 
tuottaa sitten erinäköistä tutkimustakin. (S1) 

Haastatellun opettajan mielestä sosiaalityön akateemisessa käytännössä voidaan erottaa 
perustutkimus ja soveltava tutkimus. Sosiaalityön koulutuksen antaminen yliopistotasolla 
ei ole maailmalla kovin yleistä. Suomi on tässä suhteessa vahvoilla. (Vuorikoski 1999, 
59–60.) Haastateltu sosiaalityön opettaja korosti oppiaineessaan ilmennyttä merkittävää 
tutkimusmetodologista kehittelyä. Hän tähdensi myös sitä, että sosiaalityö on irtaantunut 
sosiaalipolitiikasta omaksi alakseen:  

Elikkä tuota semmoinen sosiaalipolitiikka–sosiaalityö-suhde on myöskin tällä lai-
toksella niin kuin irtaantunut toisistaan, ja sosiaalityö on saanut ikään kuin oman 
pätevyysalueensa. Se ei ole, sosiaalityö ei ole enää työtä, joka toteuttaa sosiaalipoli-
tiikkaa. Vaan se on jotain muuta ja jotain enemmän. (S4) 

Sosiaalipedagogiikkaa voidaan luonnehtia sosiaalityön pedagogiseksi tieteeksi, joka tutkii 
ihmisen kasvattamista ja ihmisen käyttäytymisen muuttamista. Tavoitteena on auttaa 
ihmistä toimimaan tietoisesti elinolojensa ja -ehtojensa parantamiseksi (Yhteiskuntatie-
teellinen 1999, 87). 

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tieteelliset perusmetodit ovat yleisiä yhteiskuntatie-
teellisiä metodeja. Käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Sosiaa-
lipolitiikan opettajan mielestä parhaaseen tulokseen päästäisiin hyödyntämällä kovia ja 
pehmeitä asetelmia. Sosiaalityön puolella opiskelijat ovat siirtyneet gradujen teossa 
käyttämään vallitsevasti laadullisia menetelmiä, ennen muuta teemahaastattelua. Loma-
kekyselyitä tehtiin paljon 1970-luvulla, mutta nykyään niiden suosio on vähentynyt.  

Sosiaalityön tutkimuksessa (kuten sosiologian ja sosiaalipsykologian puolellakin) on 
ryhdytty käyttämään jossain määrin myös omaelämäkertametodia, diskurssianalyysia ja 
narratiivista erittelyä. Tähdennettiin, että sovelletut menetelmät ovat lähtöisin sosiaalitie-
teistä ja lingvistiikasta, eivät kirjallisuudentutkimuksesta. 

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön edustajien tietokäsityksissä oli realistisen ja relativis-
tisen (konstruktionistisen) näkemyksen kannattajia. Töttö (2001) arvostelee sosiaalityön 
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tutkimusta kirjoituksessaan, jota hän luonnehtii tahallisen provokatiiviseksi. Tötön 
havaintojen mukaan sosiaalityön tutkimus on Suomessa lähinnä laadullista tutkimusta, 
jossa esitetään kuvailevia miten-kysymyksiä. Kausaalisia miksi-kysymyksiä vältetään, 
koska niiden uskotaan soveltuvan vain luonnon tutkimukseen. Näin sosiaalitiede pystyy 
välttämään kysymykset sosiaalityön kaltaisten praktiikkojen vaikutuksista. Sosiaalityön 
praktiikan tulisi kuitenkin – kuten lääkärin työnkin – perustua tietoon kausaalisista 
vaikutuksista.  

Tamperelaiset sosiaalityön tutkijat totesivat, että konstruktionistisen näkemyksen kan-
natus on Tampereella vahva, “kaksi kolmasosaa kuuluu varmaan” (S4). Mutta samalla 
tähdennettiin, että tutkimuksen kirjo on laaja. On myös kausaalisuhteita etsivää tutkimus-
ta ja rakenteellista palvelujärjestelmien tutkimusta. Haastatellun sosiaalityön edustajan 
mielestä on kyse tarkoituksenmukaisista tutkimuksellisista valinnoista, eli sama tutkija 
voi asettua eri tutkimuksissa eri positioihin.  

Sosiaalipolitiikan opettajan mielestä oppiaineessa pyritään oikeastaan aina syyn ja seu-
rauksen selvittämiseen. Ei ole puhtaasti kuvailevaa tutkimusta, koska aina halutaan 
näyttää, että “nämä ja nämä asiat ovat johtaneet tähän ja tähän tilanteeseen” (S2). Esi-
merkiksi Wariksen klassisessa tutkimuksessa Helsingin Kalliosta kuvastui sen ajan 
suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja ne ongelmat, joita kehityksessä ajateltiin olevan. 
Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena oli selvittää syy–seuraus-suhteiden mekanismia.  

Mutta mun mielestä siinä tutkimuksessa varmaan se, miksi sitä tutkimusta pidetään 
niin tämmöisenä klassikkona ja merkittävänä vertikaalina, niin se johtuu juuri siitä, 
että se tutkimuskohde oli valittu sillä tavalla, että se edusti sen ajan kehitystä hyvin 
semmoisella ekonomisella tavalla, että siinä itähelsinkiläisen työläisyhteisön kehi-
tyksessä kuvastui jollain tavalla sen ajan suomalaisen yhteiskunnan kehitys. Ja tuo-
ta ne ongelmat ja muut, joita silloin ajateltiin siinä kehityksessä olevan. Ja tuota ja 
näin ollen siinä mun mielestä siinä taustalla on myöskin tämä tän syyn ja seurauk-
sen ajattelu sillä tavalla, että Waris ilmeisesti ajatteli, että ne sosiaaliset ongelmat, 
joita hän siellä havaitsi, niin kehittyi, ne olivat seurausta joistain just tällaisista ra-
kenteellisista kehitystekijöistä, jotka oli sille ajalle tyypillisiä. Ja hän oli valinnut 
tämän casensa hyvin tietoisesti juuri ajatellen, koko tätä syy–seuraus-suhteiden 
mekanismia. (S2) 

Toinen sosiaalipolitiikan opettaja mainitsi 1990-luvulla tapahtuneen käänteen tietokäsi-
tyksessä, jolloin tieto ja tiede alettiin nähdä tulkintana eikä objektiivisena totuutena. 
Samasta kysymyksestä voi olla hyvinkin ristiriitaisia tuloksia, joitten pätevyydestä 
käydään yhteiskuntatieteellistä keskustelua. Tärkeää on intertekstuaalisuus: kun tulee 
samansuuntaisia tuloksia, katsotaan lähestyttävän jonkintyyppistä totuutta. Kuitenkin hän 
totesi esimerkiksi omaelämäkertametodista: ”No jonkun verran enemmän kuin kirjalli-
suustieteilijät me kiinnitetään huomiota siihen, että miten se vastaa niin sanottua todelli-
suutta. Ja yhteiskunnallisia tapahtumia.” (S3) 

Sosiaalipolitiikan tutkijat ovat ei-liberalisteja, siis taloudelliseen liberalismiin kieltei-
sesti suhtautuvia. Lähdetään liikkeelle sosiaalisista oikeuksista ja halutaan uskoa, että 
yhteisvastuullisuudella saadaan aikaan paitsi eettisessä mielessä myös yhteiskunnallisessa 
ja taloudellisessakin mielessä kestävää. Mutta on sosiaalipolitiikan tutkijoita, jotka 
pitävät sosiaaliturvaa nykyisellään liian kalliina ja sosiaalipolitiikan tehostamista tärkeä-
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nä. Jos katsomuksissa onkin hajontaa, kaikki ovat kuitenkin hyvinvointivaltion säilyttä-
misen kannalla.  

Myös sosiaalityön edustajat luonnehtivat itseään hyvinvointivaltiolle myönteisiksi. 
Kuitenkin on jouduttu kysymään, onko metodologinen orientaatio (siirtyminen realismis-
ta relativismiin) johtanut siihen, että alalla on asetuttu yhteiskunnallisen keskustelun 
ulkopuolelle. Tähän viittaisi se, että väittelyä uusliberalismista on käyty sosiaalipolitiikan 
mutta ei sosiaalityön puolella. Kuitenkaan ei haluttu uskoa, että yhteiskuntakriittisyys 
olisi mihinkään kadonnut sosiaalityön alalta.  

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön edustajat luonnehtivat alojaan teorioiden osalta kan-
sainvälisiksi mutta tutkimuskohteiden osalta kansallisiksi. Sosiaalipolitiikassa on tietyn-
laisia koulukuntia siinä mielessä, että esimerkiksi köyhyystutkijat muodostavat oman 
ryhmänsä ja asumisen tutkijat omansa. Mutta omia teoreettisia koulukuntia ei sosiaalipo-
litiikassa katsottu esiintyvän. Teoreettiset erot kuvastavat yleisiä yhteiskuntatieteellisiä 
näkemyseroja.  

Niinpä marxilaisuuden hyytyminen ja kyllästyminen sen raskaaseen teoriarakentee-
seen synnytti yhteiskuntatieteissä ja sosiaalipolitiikassa tietynlaisen tyhjiön. Tilalle tuli 
muoti-ilmiönä elämäntapatutkimus – “kaikki oli niin kuin elämäntapaa” (S2). Tämä oli 
vallalla kymmenisen vuotta ja näkyy toisinaan vieläkin opinnäytteissä. 

Muina viime aikojen ilmiöinä nostettiin esille tutkimustekniset suuntaukset kuten edel-
lä mainitut diskurssianalyysi, narratologia ja lingvistinen suuntaus. Sosiaalityön puolella 
enemmistö tutkijoista on Tampereella konstruktivisteja, kun taas Kuopion ja Lapin 
yliopistoissa tutkijoiden katsottiin olevan realisteja, perinteisen sosiaalityönäkemyksen 
edustajia.  

8.3.2  Tutkijayhteisöjen luonne 

Sosiaalipolitiikan tutkimus on pääosin yksilöllistä työskentelyä, “valitettavan paljon 
yksilöllistä” (S2). Suomen Akatemia kyllä suosii isoja projekteja ja synnyttää sitä kautta 
tutkimusryhmiä. Sosiaalityössä ilmoitettiin tehtävän ryhmätyötä, ja tällä tarkoitettiin 
lähinnä joko parityöskentelyä tai sitten kommenttien saamista muilta tutkijoilta. Kuvail-
tiin muun muassa viiden naisen ryhmää, joka kokoontuu usein keskustelemaan. Jäsenet 
kirjoittavat erikseen tai yhteisesti tekstejä, ja ideat syntyvät keskusteluissa.  

Sosiaalipolitiikassa muilta aloilta tulevia tutkijoita ”ei kauheasti ole kyllä näkynyt” 
(S2), mutta tulijoihin suhtauduttaisiin myönteisesti. Sosiaalityössä ei toisilta tieteenaloilta 
tuleviin tehdä rajaa eikä koeta kilpailuasetelmaa. Esimerkiksi asiakastyön tutkimuksessa 
näkyy sosiaalipsykologeja ja psykologeja sekä sosiaalipalvelujen analysoinnin puolella 
kunnallishallinnon tutkijoita. Toisaalta sosiaalityön tutkijat liikkuvat metodikehittelyssä 
muiden alojen reviireillä.  

Sosiaalipolitiikan tutkimuksen arveltiin siirtyvän pois yliopistoista, koska opettajilla ei 
ole aikaa tehdä tutkimusta. Stakes tekee sitä, ja sillä näyttää olevan hyvät edellytykset 
harjoittaa myös perustutkimusta. Muitakin tutkimuslaitoksia on. Samansuuntaisesti 
harjoitetaan yliopistojen ulkopuolella sosiaalityön tutkimusta. Selvitystyötä tekee muun 
muassa Helsingin kaupungin tietokeskus. 
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Samoja ongelmia ei Suomessa tutkita monella taholla. Tutkimus ei tietenkään voi olla 
irti akuuteista yhteiskunnallisista ongelmista, jotka vaikuttavat rahoituksen suuntautumi-
seen, mutta aiheet eivät yliopistotutkimuksessa määräydy tilauksesta.  

Tutkimusprojektien kesto on yleensä vuosia, minimissään kolme vuotta. Mutta lyhyi-
täkin projekteja saattaa olla. Pitkissä projekteissa voi olla väliraportointiakin eli tuotetaan 
artikkeleita ja kirjoja.  

8.3.3  Tieteellinen kommunikaatio 

Yhteiskuntatieteiden tieteellinen kommunikaatio on fysiikkaan ja lääketieteeseen verrat-
tuna kaksijakoista, kun se on samalla sekä kansainvälisesti että kansallisesti suuntautu-
nutta. Syynä tähän nähdään yhteiskuntatieteilijöiden perustehtävä kertoa jotain oleellista 
omasta yhteiskunnastaan ja toisaalta kehittää kansainvälistä tasoa olevaa teoreettista 
keskustelua. (Allardt 2000, 533.) Sama jakautuminen koskee myös sosiaalipolitiikkaa ja 
sosiaalityötä. Niillä on Suomessa yhteinen tieteellinen aikakauslehti Janus, jonka artikke-
lit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Sosiaalityöntutkimuksen seura julkaisee joka toinen 
vuosi vuosikirjan, joka on samaten referee-julkaisu. Tärkeitä lähialojen lehtiä ovat Sosio-
logia, Yhteiskuntapolitiikka ja Psykologia. Ulkomailla ilmestyy runsaasti kansainvälisiä 
sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tieteellisiä aikakauslehtiä. 

Kommunikaatiota harjoitetaan sekä kirjojen että aikakauslehtien avulla. Yhteiskunta-
tieteissä tutkimusartikkeleiden rakenne on samantapainen kuin luonnontieteissä. Johdan-
toa seuraa kirjallisuuskatsaus, sitten tulevat menetelmän kuvaus (esimerkiksi kysely, 
haastattelu tai havainnointi), tulokset, keskustelu, johtopäätökset ja ehdotukset uusista 
tutkimuskohteista. (Sheridan 1995b.) 

Samanlaisesta artikkelien tulvasta kuin luonnontieteissä ei sosiaalitieteissä voida pu-
hua, mutta tutkimuksen seuraajan kannalta luettavaa tulee aivan riittävästi tai liikaa. 
Artikkelijulkaisemisen vähäisempään määrään vaikuttaa perinne, jonka mukaan pitää 
kirjoittaa monografioita – “mielellään 300-sivuisia”. Suomalaisessa tieteellisessä viestin-
nässä kirjat ovat edelleen keskeisiä. Tärkeimmät kotimaiset kustantajat ovat Gaudeamus, 
SoPhi ja Vastapaino. Vastapainon julkaisupolitiikkaa tunnettiin, ja sitä pidettiin varsin 
tiukkana. Asiantuntijat lukevat käsikirjoitukset, ja sen jälkeen kustannustoimittajilla on 
aktiivinen ote.  

Jokaisella alan laitoksella on ollut laitossarja, mutta ne ovat jääneet varsin vähäiselle 
käytölle. Tilanne on muuttunut, sillä vielä 20 vuotta sitten laitossarjoissa ilmestyi erään 
haastatellun mukaan aivan laadukasta tutkimusta, mutta nyt kokeneet tutkijat eivät niissä 
julkaise. Tampereella laitossarjassa julkaistaan hyvätasoisia graduja.  

Sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä ilmestyy Suomessa runsaasti selvityksiä, joita 
teettävät erityisesti kunnat ja Stakes. Niitä voi pitää arvokkaina empiirisen tiedon ja 
taustatiedon tallentajina, mutta niissä katsottiin olevan harvoin punnittua, syvällistä 
tieteellistä tietoa.  

Tieteelliset konferenssit olisivat tärkeitä, mutta varojen niukkuuden takia niihin osal-
listuminen oli ollut viime aikoina hyvin vähäistä. Tietokonekonferensseja ei mainittu 
harrastettavan. 
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8.3.4  Julkaisujen laatu 

Sosiaalipolitiikassa pidettiin julkaisuja tasalaatuisempina kuin sosiaalityön puolella, jossa 
arvostelu kohdistui lähinnä kotimaiseen julkaisutoimintaan. Sen taso nähtiin varsin 
kirjavana – ”totta kai on kauhean monentasoista” (S1), mutta tilannetta pidettiin samanta-
paisena yleensäkin yhteiskuntatieteiden puolella (vrt. Allardt 2000, 533). Eräänä selityk-
senä tasovaihteluihin nähtiin tutkijoiden työpaineet: kun kotimaisiin lehtiin ei ole kovasti 
tarjontaa, joudutaan ottamaan lehtiin heikkojakin juttuja. Eräänä puutteena sosiaalityön 
edustaja piti monien artikkeleiden kovin empirististä luonnetta, sillä teoreettinen pohdinta 
unohtuu useasti. 

Tapa tehdä ja esittää tutkimusta ei ole standardoitua. Hyvän tutkimuksen voi tehdä 
monella tavalla. Sosiaalipolitiikan opettaja oli pannut merkille sellaisen eron, että Yhdys-
valloissa asetetaan artikkeleille korkeat formaalit kriteerit, mutta Suomessa näyttää 
olevan tärkeämpää uusien näkökulmien kehittäminen. Kun amerikkalaisista tutkimuksista 
nostaa esille sen, mitä loppujen lopuksi uutena tietona esitetään, niin aika rajattuja ja 
uutuusarvoltaan vähäisiä saavutukset ovat. Sosiaalipolitiikan edustaja näki toisaalta 
puutteena tutkimuksen vähäisen kumulatiivisuuden, sillä harvoin palataan aikaisempaan 
ja kehitetään sitä kriittisesti eteenpäin. 

Tutkimusten menetelmällisten virheiden havaitseminen ei kvantitatiivisissakaan tut-
kimuksissa ole helppoa, ja kansainvälisissäkin lehdissä saattaa ilmestyä heikkotasoisia 
artikkeleita. 

Kyllähän niitä varmasti pääsee niin kuin kansainvälisiinkin aikakauslehtiin kaiken-
näköisiä mokia. Ja voi olla, että juuri siinä niin kuin kvantimetodiikan puolella 
esimerkiksi niin, niitä saattaa päästä, koska siis se on aika työlästä lähteä niitä tar-
kastamaan. Että esimerkiksi ihan perusaineistoja, mä en usko, että kovinkaan moni 
referee lähtee perusaineistoja katsomaan. Ja niin edespäin. Että periaatteessahan 
siellä voi olla mitä vaan siis, kuka tietää. Toivottavasti ei ole. (S2) 

Sama haastateltu määritteli hyvän tieteellisen julkaisun ominaisuudet seuraavasti: 

− aihe perusteltu, yhteiskunnallisesti kiinnostava ja hyvin rajattu 
− liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun ja taustoitus hyvä 
− uusi näkökulma 
− saman kohteen esittäminen eri näkökulmista 
− vakuuttava metodin esittäminen ja metodisessa mielessä uusia löytöjä tekevä 
− analyysiltaan luova 
− tulosten suhteen itsekriittinen. 

Viittauskertoimilla ei näyttänyt olevan suurta sijaa julkaisujen laadun arvioinnissa, kuten 
ei ole ilmeisesti muuallakaan yhteiskuntatieteissä. Allardtin mukaan vaikeuden aiheuttaa 
julkaisutoiminnan perusteltu jakautuminen kansalliseen ja kansainväliseen. Toinen 
viitteisiin perustuvaa arviointia vaikeuttava tekijä on, että tutkimusalojen eriytyessä on 
syntynyt lukuisia omaa tutkimustyyliään vaalivia ja pienessä piirissään pyöriviä ryhmiä, 
joitten tutkijat siteeraavat toisiaan ahkerasti. (Allardt 2000, 533.) 
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8.3.5  Yhteenveto 

Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö ovat soveltavia yhteiskuntatieteitä, joilla on vahva yhteys 
ammatilliseen kenttään. Sosiaalipolitiikalla on siteitä sosiologiaan ja politiikkatieteisiin, 
sosiaalityöllä ennen muuta sosiaalipsykologiaan. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tieteel-
liset menetelmät ovat yleisiä yhteiskuntatieteellisiä metodeja. Tampereella on varsinkin 
sosiaalityön edustajien keskuudessa saanut kannatusta relativistinen tietoteoreettinen 
näkemys. Tutkimus tehdään yleisesti yksilötyönä. Tieteellinen kommunikaatio on toisaal-
ta kansainvälisesti, toisaalta kansallisesti suuntautunutta. Kirjoilla on viestinnässä tärkeä 
rooli. Sosiaalityön edustajat pitivät alansa kotimaisten tieteellisten julkaisujen tasoa 
varsin kirjavana, kun taas sosiaalipolitiikan opettajat olivat tyytyväisempiä julkaisutoi-
minnan laatuun. Tutkimuksen ja julkaisujen laadun kriteereissä nousi esille yhteiskunnal-
linen käyttökelpoisuus, vakuuttavuus ja omaperäisyys. 

8.4  Kirjallisuudentutkimus 

8.4.1  Keskeiset kognitiiviset piirteet 

Kirjallisuudentutkimuksen historian voidaan katsoa alkaneen Aristoteleen runousopista, 
joka kirjoitettiin 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Runousopin kohteeksi Aristoteles 
määritteli yksinomaan kieltä käyttävän jäljittelyn lajin (Aristoteles 1994, 5–11). Yrjö 
Varpio (1986, 13–21) näkee suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen juurien ulottuvan 
1640 perustettuun Turun akatemiaan. Erityiseksi yliopistolliseksi oppialaksi kirjallisuu-
dentutkimus määriteltiin Suomessa vasta 1852, kun Helsingin yliopistoon perustettiin 
estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorin virka. Nimike painotti eroa antiikin 
kirjallisuuden tutkimukseen. (Huhtala & Riikonen 2000, 298.) 

Kirjallisuudentutkimusta luonnehditaan ihmistieteeksi ja humanistiseksi tieteeksi. 
Tyypillistä näille on, että käsitellään arvoja ja intentioita. Tavallisesti ollaan tekemisessä 
pikemmin ymmärtämisen kuin selittämisen kanssa. Ymmärtäminen tarkoittaa ilmiön 
olemuksen tajuamista osana esiintymisympäristöään tai jonkin muun samankaltaisen tai 
samanaikaisen ilmiön rinnalla. Kirjallisten tekstien tarkastelussa on tavoitteena niiden 
perusteltu tulkinta. (Ihonen 2002, 23–26.) 

Arvojen osalta eräs haastateltu piti tilannetta ristiriitaisena, kun toisaalta korostetaan 
humanististen tieteiden tehtävää arvojen analysoijana ja toisaalta arvoista ei puhuta: 

Sitten on myös hirveän kiinnostavaa se, että perinteinen humanistinen ja kirjalli-
suuden tutkimus kyllä paljolti niin kuin itse asiassa kiistää sen oman arvoluonteen-
sa. Korostetaan humanismia arvona, mutta sitten esimerkiksi juuri tässä keskuste-
lussa populaarikulttuurista ja korkeakulttuurista ja näin, niin paljolti lähdetäänkin 
sitten siitä, että itse asiassa nämä arvot, nämä läntiset humanistiset tai mitkä ikänä 
arvot on niin kuin annettuja, että niistä ei voi keskustella. Että ne on, se on annettua 
ja niitten pohjalta lähdetään liikkeelle. Ei tutkita sitä, että mistä ne oikein tulee. Että 
monesti arvot on tärkeitä juuri siksi, että niistä ei keskustella. (K3) 
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Kirjallisuudentutkimuksesta muodostunut kuva on varsin kirjava ja hajanainen. Yhä 
voidaan kirjallisuudentutkimuksen kovana ytimenä pitää teoriaa tekstistä ja sen rakentu-
misesta. Mutta käsitys siitä, mitä tekstejä tutkitaan, on muuttunut ja muuttuu. Aiemmin 
oli tutkimuksen kohteena korkeakulttuuria edustava kaunokirjallisuus, mutta eräät suun-
taukset ovat laajentaneet kohdealuetta myös omaelämäkertoihin, päiväkirjoihin, matka-
kirjallisuuteen, viihdekirjallisuuteen, viikkolehtiin ja iskelmiin. Uushistorismin edustaja 
taas tarkastelee tutkittavalta ajalta rinnakkain kirjallisia ja ei-kirjallisia tekstejä, kaikkia 
menneisyyden tekstuaalisia jälkiä. (Koskela & Rojola 2000, 166–178.) Biografisessa 
tutkimusotteessa kohteena on ollut tekstien lisäksi kirjailijan elämä ja siihen liittyvä 
aineisto (Paavolainen 1983). Yleiskuvaksi muodostuu, että kirjallisuudentutkimuksen 
kohteena ovat olleet ennen muuta teksti, kirjoittaja ja lukija sekä näiden yhteydet ympä-
röivään yhteiskuntaan ja kieleen. 

Tutkimuskohteen määrittelyn lisäksi ovat muuttuneet tutkimusmetodit ja teoriat. Suo-
messa kirjallisuudentutkimuksen voidaan sanoa 1800-luvulta pitkälle 1900-luvulle olleen 
osa kansallista projektia, jossa sen tehtävänä oli suomalaisen kansan idean etsiminen ja 
rakentaminen. Valtavirtauksena vaikutti biografinen kirjallisuudentutkimus, joka 1900-
luvun alusta yhdisti elämäkerran ja teosanalyysit. Sen rinnalle alkoi Suomessa vasta 
1950-luvulla ja sitä seuraavina vuosikymmeninä tulla muita virtauksia kuten struktura-
lismi, uuskritiikki ja formalismi, jotka olivat syntyneet ulkomailla jo 1910- ja 1920-
luvuilla. (Huhtala & Riikonen 2000, 298–312; Koskela & Rojola 2000, 22–46; Varpio 
1986, 110–143.)  

Aikaisemmin tutkimuksessa oli selvästi yhtenäiset ihanteet, jotka voitiin opettaa kai-
kille. Viime vuosikymmeninä on kirjallisuustieteessä kuitenkin tapahtunut niin runsasta ja 
voimakasta metodien jakautumista, että erään haastatellun sanoin on “hirvittävän paljon 
aika yhteismitatonta” (K5). Kirjallisuuden opinnäyteopas (Ihonen 2000, 41) toteaa saman 
asian seuraavasti: “Teorioitten ja metodien kirjo on valtava, ja toinen toistaan hienompia 
käsitteitä vilisee – –”. Kentän kirjavuus aiheuttaa sen, että esimerkiksi väitöskirjan tekijät 
eivät pysty keskustelemaan laajasti tutkimuksesta, ja jopa kokeneet asiantuntijat eivät 
oman alansa lisäksi tunne kovin hyvin toisia kirjallisuudentutkimuksen suuntauksia. On 
harvoja, jotka pystyvät rakentamaan synteesejä. Tapahtuneesta muutoksesta seuraa, että 
suurin osa vanhemmasta tieteestä ei enää ole metodisesti relevanttia nykytutkijoille.  

Tutkimussuuntien runsaudesta on osoituksena, että kirjallisuudentutkimuksen appro-
baturin kurssikirjassa (Koskela & Rojola 2000) kuvaillaan yli kymmentä kirjallisuuden-
tutkimuksen teoriaa ja suuntausta, joitten sisällä saattaa vielä olla toisistaan poikkeavia 
haaraumia. On selvää, että esimerkiksi tekstin autonomisuutta korostava tutkija katselee 
kohdettaan hyvin eri tavoin kuin marxilainen kollegansa, joka pyrkii selvittämään teok-
sen suhdetta ideologioihin ja sitä, mistä ideologiasta teos on syntynyt.  

Eräs haastateltu luonnehti eri koulukuntien tilannetta Suomessa seuraavasti: 

− Biografismi on tutkimuksellisesti täysin seisahtunut. 
− Uuskritiikkiä ei harrasta kukaan. 
− Venäläinen formalismi sinnittelee narratologian muodossa. 
− Strukturalismi elää ja voi hyvin – se on alan ruisleipää. 
− Jälkistrukturalismista ja dekonstruktiosta on tulossa vähitellen normaalitiedettä. 
− Psykoanalyyttista tutkimusta ei Suomessa tehdä paljon eikä ole koskaan tehtykään. 
− Marxilaista kirjallisuuden tutkimusta harrastaa yksi tai kaksi ihmistä. 
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− Vastaanottotutkimusta tehdään jonkin verran. 
− Jälkikolonialistinen kirjallisuudentutkimus, kulttuurintutkimus ja feministinen tutki-

mus purkavat sitä, mitä 1800-luvun oppineet rakensivat. 

Kuvaus on ehkä hieman kärjistetty, koska ainakin vielä 1990-luvulla ilmestyi biografisia 
tutkimuksia (Huhtala & Riikonen 2000, 316). Lähinnä tosin tehtiin populaareja elämäker-
toja, joita kirjoittivat kirjailijat ja toimittajat. Uuskritiikin metodit ovat edelleen osa 
kaikkien kirjallisuudentutkijoiden työkaluarsenaalia. Muutamat terapeutit harrastavat 
psykoanalyyttista kirjallisuudentutkimusta. Kaikkinensa kirjallisuudentutkimuksen 
luonne on kuitenkin tällä hetkellä varsin toisenlainen kuin se kuva, joka Varpion (1986) 
katsaus suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historiaan antaa. Esimerkiksi aate-, aihe- 
ja tyylihistoria näyttävät kadonneen. 

Suomalaisen tutkimuksen tilaa luonnehdittiin eräässä puheenvuorossa varsin kriittises-
ti. Englantilaiselta tai ranskalaiselta kielialueelta tuodaan teorioita ja testataan niitä 
suomalaiseen aineistoon, eikä teorioita ole aina kovin hyvin ymmärretty ja sisäistetty. 
Tutkimus on hyvin teoreettista. Timo Siivosen mukaan (1994, 230) kirjallisuudentutki-
mukseen on lainattu välineitä paitsi filosofiasta myös kielitieteestä, sosiologiasta, histo-
riantutkimuksesta ym. Tämä voi aiheuttaa pulmia, jos ei perehdytä kunnolla näkemyk-
siin, joita kirjallisuudentutkimuksen puolella sovelletaan.  

1900-luvun alkupuolella Helsingin yliopiston filologian professori, myöhemmin kir-
jallisuushistorian professori Werner Söderhjelm korosti totuutta tieteen päämääränä 
(Varpio 1986, 77). Voidaanko nykytutkijain mielestä kirjallisuudentutkimuksessa puhua 
lainkaan ja missään mielessä totuudesta? Eräs haastateltu vastasi viitaten retoristen 
keinojen tärkeyteen, niiden avulla tieteellisen tekstin lukija saadaan vakuuttuneeksi 
väitteiden oikeellisuudesta: 

– – tämmöinen hyvin iso kysymys meillä, että mikä on tekstin evidenssi, – – miten 
tietyllä tekstillä todistetaan tiettyjä väitteitä oikeiksi. Niin tämähän on hyvin pitkälti 
retorinen kysymys, koska me saadaan näyttämään parhaimmillaan tutkimus siltä, 
että tästä tekstistä on johdettu loogisesti jotenkin tämä tietynlainen ajattelu tai tie-
tynlaiset tulkinnat ja muut tutkimustulokset ja sitten annetaan näyttöjä sieltä tekstis-
tä, jotka todistavat sitä. Mutta tosiasiassa kysymys voi olla siitä, että tutkijalla on jo 
intuitiivisesti lukemaan ryhtyessään tai ensimmäisen nopean luennan jälkeen aika 
varma käsitys, mitä siellä on ja sen jälkeen hän joko tietoisesti tai haluamattaan 
suuntaa siihen tekstiin sellaisen katseen, jolla hän löytää todistusaineistoa tälle 
ikään kuin intuitiiviselle olettamukselleen. Eli se, että se teksti voidaan rakentaa 
retorisesti induktiivisen näköiseksi, mutta tosiasiassa se on deduktiivinen, mutta ei 
tieteellisesti kestävässä mielessä deduktiivinen. (K1) 

Toisaalta sama haastateltava totesi, että esimerkiksi virantäytöissä lausunnot hakijoiden 
pätevyydestä ovat kuitenkin yllättävän yhtenäisiä. Tietyillä ihmisillä on oppineisuutta ja 
taito välttää sekä alitulkintaa, siis naiivia luentaa, jossa ei huomata tekstin antamia vihjei-
tä, että ylitulkintaa eli liian pitkälle meneviä oletuksia.  

Toinen haastateltu opettaja katsoi, että perinteisen näkemyksen mukaan tieto on sel-
laista, joka on piilossa teksteissä ja nostetaan esiin. Nykyisin ajatellaan enemmän niin, 
että joihinkin teoreettisiin näkemyksiin pohjaten tehdään uudenlaisia oivalluksia teksteis-
tä. Kyseessä on tietenkin paljolti tulkinta, kun vaikkapa katsotaan, miten kirjailija on 
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käyttänyt hyväkseen tekstiaineistoja, aiempaa kirjallisuutta. Hyvä tutkija pystyy teke-
mään vakuuttavan tuntuisia analyyseja teoreettisen lähtökohtansa mukaisesti. 

Siis semmoinen tutkimusote kuin intertekstuaalisuus on esimerkiksi tullut voimak-
kaasti esiin nyt viime vuosina, tai kymmenen vuoden kuluessa. Jolloinka katsotaan 
siis sen tutkittavan teoksen suhteita siihen tekstitaustaan, missä se syntyy, eikä enää 
siinä mielessä, että miten on vaikuttanut se aikaisempi vaan miten tää uusi kirjailija 
niin kuin aktiivisesti käyttää hyväkseen sitä tekstiaineistoa, mikä siellä taustalla on, 
ja nää liittymät on joskus erittäin tulkinnanvaraisia, mutta monta kertaa just ne tul-
kinnanvaraisimmat antaa niin kuin kaikkein mielenkiintoisimmat tulokset. (K5) 

Huolimatta teorioiden runsaudesta käydään teorioista ja metodeista Suomessa keskuste-
lua hyvin vähän. Näin eräs haastateltu väitti. Hänen mielestään yhteiskuntatieteiden 
puolella on tilanne aivan toinen, siellä ”on jatkuva, puolittain raivopäinen teoria- ja 
metodikeskustelu kaiken aikaa käynnissä” (K3). Toisen haastatellun mielestä teorioiden 
vaihtelu tapahtuu ainakin jossain määrin muodin muutoksina, kun tiettyyn diskurssiin 
kyllästytään ja halutaan uutta tilalle. Toisaalta on kyse siitä, että kirjallisuusinstituutiossa 
ja kulttuurissa tapahtuvat muutokset heijastuvat tutkimuksen puolelle. Ilmiöön liittyy 
tietenkin myös sukupolvien vaihtuminen. Uudet tutkijat haluavat tilaa ja sitä saa, kun 
arvostelee edeltäjiään.  

Tutkimuksen kohteissakin ilmenee muoteja. Lastenkirjallisuus tuli suosioon 1970-
luvulla, ja Tampereella melkein joka kolmas kotimaisen kirjallisuuden opiskelija halusi 
tehdä tutkielmansa lastenkirjallisuudesta. Tällä hetkellä naistutkimus on voimakkaasti 
esillä. Jaksot kestävät 5–10 vuotta.  

Varpio (1986, 9–11) pohtii mielenkiintoisesti kirjallisuudentutkimuksen kehityksen 
linjoja ja syitä. Kirjallisuustieteen kehitykseen vaikuttaa ymmärrettävästi sen kohteen, 
siis ennen muuta kaunokirjallisuuden kehitys. Uudet tyylisuunnat ovat johdattaneet 
tutkijoita kehittämään uuteen tilanteeseen sopivia menetelmiä. Mutta suhde voidaan 
nähdä myös toisenlaisena. Kun taiteentutkimus on paljastanut kyllin pitkälle jonkin 
taiteellisen metodin periaatteet, taide pyrkii irtautumaan näistä selitysmalleista ja teke-
mään ne tehottomiksi. ”Modernismin taide pyrkii olemaan, tulkitsijoiden kiusaksi, 
taidetta, jonka merkitystä ei perinteisin keinoin voinut paljastaa.” 

Varpion mukaan kirjallisuustieteen kehitys voidaan kytkeä myös laajempiin yhteis-
kunnallisiin ja aatteellisiin tendensseihin. Kirjallisuustieteen kehitys tai muuttuminen 
voitaisiin selittää neljän vaihtoehtoisen teorian avulla, joitten pohjana on kaksi dikotomi-
aa: 1) kehittääkö tiede ensisijaisesti itse itseään (internalismi) vai muuttavatko sitä ulkoi-
set syyt (eksternalismi) ja 2) saadaanko tutkimuskohteesta yhä syvenevää, lopulta lopul-
lista tietoa (”heijastusteoria”) vai muuttuvatko tiedonintressit niin, ettei enää haetakaan 
aikaisemman kaltaista tietoa. Näin saadaan kuvion 2 nelikenttä, joka pohjautuu Veikko 
Pietilän yleiseen tieteenteoreettiseen tarkasteluun (Pietilä 1983, 8). 
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 ”Heijastusteoria” ”Konstituutioteoria” 
Internalismi 1. Kirjallisuusteoria täy-

dentyy tieteensisäisesti ja 
lähenee vähitellen ”totuut-
ta” kirjallisuudesta. 

3. Kirjallisuustieteen sisällä 
siirrytään ilman merkittävää 
syytä tulkintakehyksestä 
toiseen, uudenlaisiin 
kysymyksenasetteluihin. 
 

Eksternalismi 2. Kirjallisuustiede muut-
tuu yhteiskunnan mukana 
ja lähenee vähitellen 
”totuutta” kirjallisuudesta. 

4. Kirjallisuustieteessä 
siirrytään uusiin tulkintake-
hyksiin ja ongelmanasette-
luihin tieteen ulkopuolisten 
yhteiskunnallisten syiden 
vaikutuksesta. 
 

Kuvio 2. Neljä kirjallisuudentutkimuksen teoriatyyppiä (Varpio 1986, 10).  

Varpion mielestä heijastusteoreettiset vaihtoehdot ovat osoittautuneet kirjallisuudentut-
kimuksen pitkää traditiota vasten heikoiksi selityksiksi. Kaunokirjallisuuden muuttumi-
nen näyttää tekevän tyhjäksi mahdollisuudet ”lopulliseen” selittämiseen vaihtoehdon 
kaksi mukaisesti. Vaihtoehto kolme on hyödyllinen, mutta suomalaisen kirjallisuudentut-
kimuksen historiassa on otettava huomioon myös neljäs vaihtoehto, koska kaunokirjalli-
suus on ollut Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen tekijä ja vastavuoroisesti suomalai-
sen yhteiskuntakehityksen erityispiirteet ovat vaikuttaneet kirjallisuuteemme.  

Tässä on syytä todeta myös, että kirjallinen kulttuuri on Suomessa kuten muuallakin 
saanut antaa tilaa uusille tulokkaille. Painopiste on siirtynyt kirjallisesta viestinnästä 
kuvan ja äänen puolelle. Televisio, video, elokuva ja yleensä joukkoviestintä herättävät 
runsaampaa väittelyä kuin kirja. Levy-yhtiöt ja viestintäalan yritysjohtajat ovat kaapan-
neet kulttuurista valtaa filosofeilta ja kirjallisuuskriitikoilta, kirjailijat ovat muuntuneet 
kulttuurin moniottelijoiksi. Kirjallisella sivistyneistöllä on yhä arvovaltaa, mutta sen 
johtoasema on kadonnut. (Lehtonen 2001, 113–126.) 

Edellä on kirjallisuudentutkimusta kuvattu teorioiltaan varsin kirjavana. Eräs haasta-
teltu halusi korostaa, että tutkimuksessa ja koulutuksessa on kuitenkin paljon yhteisesti 
hyväksyttyjä piirteitä. Tällaisina hän luetteli muun muassa seuraavat: 

− Tekstianalyysin perustaidot, jotka ovat pääosin peräisin uuskritiikistä. 
− Käsitys kielestä lähtökohtana Ferdinand de Saussuren ajatukset, esimerkiksi kielen 

arbitraarisuus, konventionaalisuus, erojen järjestelmä, kielenulkoisen referentin prob-
lematisointi, kielen suhde valtaan ja kielen sukupuolinen määräytyminen. 

− Käsitys kontekstin merkityksestä siten, että ilmiöitä on tarkasteltava kontekstissa, 
mutta ei ole niin kutsuttuja luonnollisia konteksteja, vaan tutkija tuottaa ja valitsee 
relevantit kontekstit kutakin tutkimusta varten. 

− Kyky liittää ilmiöt historialliseen jatkumoon, jolloin on tunnettava kirjallisuuden 
historian perusteet ja toisaalta problematisoitava traditio. 

− Intertekstuaalisuus, jonka mukaisesti tekstin merkitys muodostuu paljolti sen suhteista 
toisiin teksteihin: painotetaan lukijaa, ei tekijää eikä tekstiä. 
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− Lajin (genren) ja tekstityyppien merkityksen tiedostaminen, jolloin teokset on ymmär-
rettävä tätä kautta.  

Voitaneen myös ajatella, että yhden laitoksen sisällä tilanne on kuitenkin yhtenäisempi 
kuin koko kirjallisuudentutkimuksen kentällä. Joka tapauksessa näyttää siltä, että kirjalli-
suudentutkimus on tieteenala, jossa tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin taitaminen 
edellyttää pitkäaikaista ja monipuolista perehtymistä. 

8.4.2  Tutkijayhteisöjen luonne 

Kirjallisuuden tutkiminen on pääasiassa yksilötyötä, minkä katsottiin olevan tyypillistä 
koko humanistiselle tutkimukselle. Yksittäisen tutkijan ja ryhmän suhde ei ole asia, josta 
edes keskusteltaisiin. Silloinkin kun kokoonnutaan tutkimusseminaariin, se on erään 
haastatellun mukaan tuloa kopista ja sitten seuraa “meno takaisin sinne koppiin märehti-
mään, mitä siellä yhteisessä tilassa sanottiin” (K3). Toinen haastateltu oli asiasta samaa 
mieltä: 

Kyllä se on erittäin vahva juttu, että jokainen tutkii, mitä huvittaa, eikä yleensä edes 
huutele siitä, mitä on tekemässä. Vasta sitten, kun tutkimustulokset tulee julki, niin 
tiedetään mitä. Eli tämä on tässä suhteessa säilyttänyt tämmöisen hyvin konserva-
tiivisen vanhanaikaisen tutkijaihanteen. (K1) 

Kolmas tutkija sanoi kuitenkin, että tiettyjä asioita pitää tehdä yksin, mutta toisia asioita 
ei voi tehdä yksin, vaan täytyy olla henkilöitä, joitten kanssa voi keskustella kirjallisuu-
desta, kirjallisuuden teoriasta ja tutkimukseen liittyvistä asioista. Kaipausta keskusteluyh-
teyteen osoittaa myös se, että on varttuneita tutkijoita, jotka käyvät vapaaehtoisesti 
tutkimusseminaareissa. Joensuun yliopistossa pieni tutkijayhteisö työskentelee samojen 
kysymysten parissa, ja Turussa on kiinteä naistutkijoiden joukko. 

Organisoidusti ei samaa aihepiiriä yleensä tutkita. Tutkittavat tekstit ja lähestymistavat 
ovat tavallisesti erilaisia. Suunnitelmallisesta yhteistyöstä on kuitenkin esimerkkejä. 
Uutta Suomen kirjallisuuden historiaa voidaan pitää sellaisena. Toisena mainittiin kan-
sainvälinen hanke, jossa käsitellään kirjallisuuden ja kansallisen identiteetin yhteyksiä. 
Mukana on tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Baltian maista ja Puolasta. Projekti oli kestä-
nyt jo viisi vuotta ja tuottanut useita julkaisuja. Sellaisia kansainvälisiä tutkimustiimejä 
on aika paljon, että jotain kirjailijaa tai jotain metodista kysymystä tutkivat pitävät 
yhteyttä ja tapaavat. 

Eräs haastateltu katsoi, että kirjallisuudentutkimus on itseriittoista toimintaa. Ulkopuo-
lelta ei tulla alalle, mutta siltä siirrytään muille aloille. Aivan näin tilanne ei kuitenkaan 
ole. Kirjailijat kirjoittavat kirjailijoista. Psykiatrit ovat analysoineet joitakin kirjailijoita, 
ja kielitieteilijät ja yhteiskuntatieteilijät ovat tarkastelleet kirjallisuutta omista lähtökoh-
distaan (Huhtala & Riikonen 2000, 311, 320). Toisen haastatellun mukaan ulkopuolisiin 
suhtaudutaan periaatteessa positiivisesti, mutta toisaalta: 

Kyllä niitä välillä haukutaankin, että ei ne ole ymmärtäneet asian oikeata laitaa. 
Mutta mun mielestä se arvo on siinä, että ne on toisesta näkökulmasta kirjoitettuja 
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teoksia. Siellä voi olla jotain hyödyllistä ideaa, jota voisi niin kuin hyödyntää 
eteenpäin siis tällä puolella. (K5) 

Kirjallisuudentutkimuksen kansainväliseen teoriakehittelyyn ei Suomella ilmeisesti ole 
ollut paljon annettavaa, vaan suomalainen tutkimus on ollut saavana osapuolena. Tällä 
hetkellä ei ole enää takavuosien jälkeenjääneisyyttä, kun Suomessa ollaan erittäin hyvin 
perillä siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tutkimuskohteissa on omaperäisyyttä, sillä har-
vassa maassa on kahdella erikielisellä kirjallisuudella ollut yhtä voimakasta vaikutusta 
toisiinsa kuin suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä Suomessa.  

Tutkimuksen kesto ja julkaisutoiminnan tiheys vaihtelevat voimakkaasti. Väitöskirja 
pitäisi saada tehdyksi neljässä vuodessa, ja tutkimusprojektin tyypillinen kesto on kolme 
vuotta. Joku oli kypsyttänyt kirjaansa seitsemän vuotta, toinen julkaissut kaksi monogra-
fiaa kahdessa vuodessa heti väitöskirjan jälkeen. Artikkeliakin saatetaan hioa vuosikau-
sia. Mutta jos kirjoittaa artikkelia aiheesta, jota on käsitellyt opetuksessa, voi teksti 
valmistua muutamassa viikossa. Viimeistely vie sitten aikansa, koska kirjallisuudentut-
kimuksessa julkaisujen kielellinen asu on tärkeä. 

8.4.3  Tieteellinen kommunikaatio 

On todettu, että humanistisissa tieteissä kirjoittaminen on sävyltään persoonallisempaa 
kuin muissa päälohkoissa. Esimerkiksi analysoitavaa kaunokirjallista teosta on mahdol-
lista lähestyä monista näkökulmista. Tarkasteluun tarvitaan ehkä historiallista, yhteiskun-
tatieteellistä ja elämäkerrallista tietämystä. Väitteiden ja teesien perustelussa on kyse 
ennen muuta vakuuttamisen taidosta. (Sheridan 1995b; Törrönen 2002.)  

Yleisen kirjallisuustieteen edustajat esittivät haastatteluissa kirjojen ja aikakauslehtien 
roolista vastakkaisia näkemyksiä. Erään tutkijan mukaan teoriakirjojen merkitys on 
ehdottomasti suurempi kuin artikkelien. Kirjoissa tapahtuu läpimurtoja, artikkelit ovat 
usein normaalitiedettä. Toinen tutkija sanoi, että kirjoissa on riittävästi maaperää oman 
ajatuksen pohjustamiselle. Niissä voi tehdä ajatustaan riittävän pitkälti ymmärrettäväksi. 
Hän ajatteli siis samalla tavalla kuin Mikko Lehtosen (2001, 196) siteeraama André 
Schiffrin, joka sanoo, että vain kirjoissa voidaan kehitellä argumentaatiota ja tutkimuksia 
riittävän pitkälti ja syvällisesti. Kolmas tutkija katsoi, että kirjallisuusteoreettiset jutut 
julkaistaan aina ensin kansainvälisissä aikakauslehdissä, joista löytyy kaikkein relevan-
tein tieto. Aikakauslehdissä kestää pari vuotta käsikirjoituksen jättämisestä artikkelin 
ilmestymiseen, mutta ulkomaisten kirjojen julkaisuviive on vielä pitempi. Kotimaiset 
kustantajat ovat varsin nopeita. Kirja voi tulla painosta 2–6 kuukauden kuluttua käsikir-
joituksen valmistumisesta. 

Kotimaisen kirjallisuuden tutkija katsoi, että ilman monografioita on vaikea menestyä 
virantäytöissä. On kuitenkin hyviä tutkijoita, jotka kirjoittavat vain artikkeleita, mutta 
eivät tahdo saada kirjoja aikaiseksi. Väitöskirja saattaa jäädä ainoaksi monografiaksi.  

Suomessa ei ole varsinaista kirjallisuustieteellistä aikakauslehteä. Kirjallisuudentutki-
jain seura julkaisee vuosikirjaa, jota on turhaan yritetty muuttaa aikakauslehdeksi. Siihen 
kirjoittavat nuoret tutkijat ja osa professoreista. Muita lehtiä ovat Synteesi, tieteidenväli-
nen lehti, jota muun muassa semiootikot avustavat, ja Kulttuurintutkimus, nimensä 
mukaisesti kulttuurintutkimuksellisesti orientoituneitten forum. Kotimaiset lehdet eivät 
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ole puhtaasti minkään koulukunnan hallussa, mutta ulkomaisissa lehdissä löytyy koulu-
kuntapainotteisia.  

Kansainväliset kirjallisuustieteelliset aikakauslehdet ovat ottaneet käyttöön yhä suu-
remmassa määrin artikkelien vertaisarvioinnin. Tässä nähtiin trendi siirtää kovista tieteis-
tä kriteeristöjä miettimättä, miten ne sopivat kirjallisuudentutkimukseen.  

Suomessa kirjallisuustieteellinen kustantaminen on siirtynyt kaupallisilta kustantajilta 
(WSOY, Otava ynnä muut) tieteellisille kustantajille kuten Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuralle ja Vastapainolle, joissa molemmissa on referee-käytäntö. Yksi haastateltu piti 
Vastapainoa tiukempana kuin SKS:ää. Jälkimmäinen on kotimaista kirjallisuutta käsitte-
levien väitöskirjojen keskeinen kustantaja. Ulkomaisista kustantajista eräs haastateltu piti 
parhaina yhdysvaltalaisia yliopistokirjapainoja, mutta myös Englannissa, Ranskassa ja 
Saksassa on tasokkaita kustannustaloja. 

Julkaisujen määrää pidettiin suurena, liian suurena. ”Kirjallisuuden tutkimus on ollut 
teollinen ala varsinkin anglosaksisissa maissa hyvin hyvin pitkään” (K3). Suomalaistakin 
julkaisutoimintaa luonnehdittiin runsaaksi. Kaikilla kirjallisuustieteen laitoksilla on 
laitossarjansa, joitten sisällön taso vaihtelee. Sarjojen hyvänä puolena voidaan pitää, että 
jatko-opiskelijat saavat niihin artikkeleita, siis jotain, mihin vedota apurahoja hakiessaan.  

Suomessa järjestetään kerran vuodessa Kirjallisuuden tutkijain seuran seminaari. Sen 
merkitystä pidettiin aika pienenä, koska monet alan professorit eivät vaivaudu kokouk-
seen. Kansainvälisten konferenssien merkitys nähtiin suureksi. Niissä ei välttämättä opi 
uutta, mutta niissä löytää ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista.  

Kirjallisuudentutkimuksen edustajilla oli sähköpostiyhteyksiä eri puolille:  

Joo sillä on ehdottomasti kasvava merkitys esimerkiksi tuota kaikenlaiset alan lis-
tat, keskustelulistat, varsinkin kansainväliset on erittäin hyviä. Että esitä vaikkapa 
kysymys jostakin aiheesta, ja siihen aika varmasti tuota vastauksen saa. Että minä 
olen muutamalla listalla, jossa ympäri vuorokautta tulee viestejä, oikeastaan näkee, 
miten maapallo pyörii. Ensin tulee Australiasta viestejä, sitten on tämä Eurooppa, 
sitten illalla Yhdysvalloista, se pyörii kaiken aikaa ja toimii erittäin hyvin tämmöi-
senä, tämmöisenä verkostoitumisena. (K3) 

Sähköposti tarjoaa siis kirjallisuudentutkijoillekin helpon keinon keskustella ja saada 
vastauksia kysymyksiin. 

8.4.4  Julkaisujen laatu 

Yksimielisyyttä kirjallisuustieteellisen tutkimuksen laadusta on ja ei ole. Kun oppialan 
tilanne on avoin eikä olla yksimielisiä kohteesta eikä metodeista, niin tietyllä tasolla ei 
ole konsensusta siitä, mikä on hyvää tutkimusta. Mutta kun käytännössä ryhdytään 
arvioimaan, mikä arvosana jollekin opinnäytteelle annetaan, ollaan melko yksimielisiä, 
vaikka arvioijat edustaisivat eri koulukuntia. Kuitenkin toisinaan havaitaan esimerkiksi 
gradujen arvostelussa, että opettajat puoltavat omaa näkemystään lähellä oleville tutkiel-
mille hyviä arvosanoja.  

Laatukriteerit voivat vaihdella tilanteesta toiseen, yllättävässä määrinkin, riippuen siitä 
mihin tarkoitukseen arviointia tehdään. On toisaalta vahvaa yksimielisyyttä, toisaalta 
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epäiltiin pelattavan tietynlaisia pelejä esimerkiksi virantäytöissä. Tämä ei tietenkään ole 
tuntematonta muillakaan akateemisilla aloilla. Ehkä poikkeavaa on, miten voimakkaasti 
julkaisun tai tutkielman kieli vaikuttaa vastaanottoon. Kirjallisuudentutkimukseen hakeu-
tuu hyvin kielisensitiivisiä henkilöitä.  

Eräs haastateltu katsoi, että kun ehdottomia kriteerejä ei ole, olisi järkevintä käyttää 
immanentteja mittareita ja katsoa, mitä tavoitteita tutkimus itse asettaa, ja arvioida, onko 
nämä tavoitteet saavutettu. 

Kaikki haastatellut katsoivat, että julkaisutoiminnassa on suuria laatueroja. Todettiin, 
että suurin osa julkaisuista on sellaisia, että niissä on sijaa kritiikille. Löysiä abstrakteja 
teoretisointeja julkaistaan hyvin paljon. Ilmestyy ”perustutkimuskirjallisuutta”, jossa 
olemassa olevia teorioita sovelletaan kohteisiin, joihin niitä ei aikaisemmin ole kokeiltu. 
Kirjoitetaan vain toisille tutkijoille, eikä yritetäkään osallistua laajempaan kulttuuriseen 
keskusteluun. Kirjoitetaan heikkoa kieltä, ja esitetään teoreettisesti ristiriitaisia ajatuksia. 

– – nyt rukoilemme transmodernin nimen ja kirjoitamme kaikki muodikkaita ja 
joutavia muka tutkimuksia tästä ja tästä. – – Että voi olla joutavaa ja on huonoa 
tutkimusta, siis toisin sanoen tutkimusta, joka näyttäytyy tutkimuksena, mutta joka 
ei perustu mihinkään tietyllä tavalla systemaattisesti järjestettyyn eksperimentoin-
tiin. (K2) 

– – 

Minkälaisia heikkouksia esiintyy? (VK) 

Kirjallisuuden tutkimuksen puolella. No kirjallisuuden teorian puolellahan täm-
möistä löysää abstrakteja teoretisointeja vaikka millä mitalla julkaistaan jatkuvasti, 
että ei siitä, eihän siitä suurin osa [ole] mitenkään niin kovin solidia ja analyyttisesti 
syvällistä. Näin, näin se on. (K4) 

Yleisesti opettajien keskuudessa katsottiin, että hyvää tutkimusta on sellainen, joka tuo 
uusia näkökulmia ja rikastaa keskustelua. Esimerkkinä uudesta näkökulmasta mainittiin 
muun muassa kirjailija Hannu Raittilan havainto, että Väinö Linnan Tuntematon sotilas 
on eräs ensimmäisistä urbaania mentaliteettia kuvaavista teoksista Suomessa.  

Ne on tämmöistä hiphop-kansaa ja tuota, kulkee lakki takaperin päässä ja sitten ne 
on katunokkelia verbaalikkoja. Siis tää on urbaani ominaisuus, eikä maalainen 
ominaisuus. (K5) 

Linnan tuntemattomat sotilaat ovatkin siis olemukseltaan kaupunkilaisia, ei maalaisia 
kuten on yleisesti ajateltu.  

8.4.5  Yhteenveto 

Kirjallisuudentutkimus on ala, jonka kohdealue on laajentunut korkeakulttuuria edusta-
vasta kaunokirjallisuudesta muihin kerronnallisen kirjallisuuden lajeihin ja edelleen 
viihdekirjallisuuteen, viikkolehtiin ja iskelmiin. Teoreettisia koulukuntia on runsaasti, 
toiset ovat vahvoja, toiset väistyviä ja harvojen kannattamia. Ryhmätyötä ei tutkimukses-
sa juurikaan tehdä. Toisten haastateltujen mukaan kirjat ovat edelleen tärkeimpiä tieteelli-
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sessä kommunikaatiossa, toiset painottivat aikakauslehtiartikkeleiden merkitystä. Julkai-
sutoiminnassa esiintyy suuria laatueroja. Laadun kriteereissä tähdennettiin omaperäisyyt-
tä, mikä tarkoittaa tuoretta tulkintaa. 



9 Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin ohjaus eri 
tieteenaloilla 

Tässä luvussa tarkastellaan fysiikan, lääketieteen, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön sekä 
kirjallisuudentutkimuksen opetusta. Kullakin alalla on huomion kohteena ensin opetuk-
sen tavoitteet ja rakenne, sitten kirjallisuuden itsenäinen käyttö ja kirjallisuuden arvioin-
nin ohjauksen muodot. Tämän jälkeen eritellään, millaisia kirjallisuuden arvioinnin 
kriteerejä opiskelijoille oli esitetty ja mitä verkkoaineiston käytöstä oli sanottu. Lopuksi 
kuvataan, mitä haastatellut opettajat arvelivat opiskelijoiden taidosta arvioida ja käyttää 
tieteellistä kirjallisuutta. 

Luvun sisältö perustuu ennen muuta haastateltujen lausuntoihin. Opinto-oppaita ja 
muuta kirjallisuutta on hyödynnetty silloin, kun on haluttu antaa yksityiskohtaisia fakta-
tietoja opetusohjelmasta jne.  

Tampereen yliopistossa perustutkinto-opinnot koostuivat perus-, aine- ja syventävistä 
opinnoista. Näitten rinnakkaisnimityksinä käytettiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatie-
teellisessä tiedekunnassa nimikkeitä approbatur, cum laude approbatur ja laudatur. Hel-
singin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa käytettiin oppimääristä 
pelkästään edellä mainittuja latinankielisiä nimityksiä.  

9.1  Fysiikka 

9.1.1  Opetuksen tavoitteet ja rakenne 

Helsingin yliopistossa haastatelluista kolme oli fysiikan opettajia ja kolme fysiikan 
opiskelijoita. Lisäksi haastateltiin yhtä teoreettisen fysiikan opettajaa ja yhtä opiskelijaa. 
Opinto-oppaan mukaan yliopistossa saatu fyysikon koulutus antaa laajat ja monipuoliset 
valmiudet fysiikan soveltamiseen eri elämänaloilla. Suomessa fyysikot toimivat noin 90-
prosenttisesti tutkimus- ja opetustehtävissä, vain kymmenisen prosenttia työskentelee 
teollisuudessa ja kaupan alalla tai hallinnollisissa viroissa, johon ryhmään voidaan laskea 
myös sairaalafyysikot. Esimerkiksi Yhdysvalloissa teollisuuden palveluksessa on fysiikan 
maistereista kolmasosa ja tohtoreista viidennes. (Matemaattis-luonnontieteellisen 2000, 
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106; Jauho 2001.) Suomessa on kuitenkin tietoliikenneteollisuus palkannut viime vuosina 
runsaasti fyysikkoja.  

Fysiikka on pohja suurelle osalle tekniikkaa, mutta fysiikan koulutus ei ole insinööri-
koulutusta. Fyysikon koulutus pyrkii antamaan yleisnäkemyksen, työelämässä voidaan 
tarvittaessa erikoistua pitkälle meneviin sovellutuksiin. Kahden fysiikan opettajan sanoin: 

Mutta sitten, eli siinä [approbatur- ja cum laude]vaiheessa pyritään antamaan tällai-
nen fysikaalinen yleissivistys, joka tarkoittaa sitä, että eri fysiikan osa-alueilta tie-
detään riittävästi perusasioita. Ja sitten tässä laudaturvaiheessa, ja erikoistumisvai-
heessa, siinä vaiheessa pyritään sitten antamaan ihmiselle valmius ratkaista vastaan 
tulevia ongelmia, on ne sitten melkein miltä alalta hyvänsä. (F2) 

Niin, että mikä meidän koulutuksellinen tehtävä on, ja miten minä sen näen, on 
näin, että meidän täytyy opettaa sellaista tietoa, joka ei vanhene nopeasti. Me emme 
saa opettaa nopeasti vanhenevaa tietoa, ja tämä on ihmisen elämässä ainoa aika tä-
mä yliopistoaika, jolloin hän voi omaksua sellaista asiaa, jolla on pysyvämpää mer-
kitystä. (F3) 

Fysiikan opettajalinjalla oli tavoitteena kouluttaa hyvän aineen hallinnan omaava opetta-
ja, ja tällä tarkoitettiin fysiikan hallintaa kouluympäristössä. Kasvatukselliset näkökulmat 
otettiin tietenkin huomioon. Aikaisemmin kouluopetusta pidettiin tiedon jakamisena, nyt 
koulunopettajan tehtävänä nähdään edistää oppilaan oppimisprosessia.  

Maisterin tutkinnon antamista tutkimuksellisista valmiuksista oltiin osittain eri mieltä. 
Teoreettisen fysiikan opettajan mukaan maisterikoulutuksen ja jatkokoulutuksen välillä 
on vain aste-ero, jatko-opiskelussa erikoistutaan syvemmin. Sovelletun fysiikan opettajan 
mielestä tutkimustaidot opitaan oikeastaan vasta jatkokoulutuksessa.  

Helsingin yliopistossa fysiikassa on kaksi suuntautumisvaihtoa: fysiikan suuntautu-
misvaihtoehto, joka jakautuu hiukkas- ja ydinfysiikan, materiaalifysiikan ja sovelletun 
fysiikan erikoistumislinjoihin, ja fysiikan opettajan suuntautumisvaihtoehto. Alkuopetus 
oli kummankin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille yhteistä. Yhteisopetuksen sisältö-
nä olivat klassisen fysiikan perusteoriat, termofysiikka, aineen rakenne – moderni fysiik-
ka sekä elektroniikka. Laboratoriotöillä oli tärkeä osuus. Luentokursseihin liittyivät 
olennaisesti laskuharjoitukset. Luennoilla ei ollut pakko käydä, mutta laskuharjoitukset ja 
laboratoriotyöt oli suoritettava. (Matemaattis-luonnontieteellisen 2000, 105–109.) 

Fysiikan suuntautumisvaihtoehtojen kullakin erikoistumislinjalla opintoihin kuului 
laitetekniikkaa ja mittausmenetelmiä, laboratoriotyöt, seminaariharjoitukset, erikoistu-
misopinnot sekä pro gradu -tutkielma. Fysiikan opettajan suuntautumisvaihtoehtoon 
sisältyi fysiikan historia, didaktisen fysiikan perusteet, koulufysiikan tietorakenteet, 
opettajien syventävä laboratoriokurssi, opettajien laudatur-seminaari sekä tutkielma. 
Pedagogisia opintoja opettajalinjan tutkintoon kuului 35 opintoviikkoa: kasvatustieteen 
opintoja, ainedidaktisia opintoja ja praktikumit, jotka olivat opetusharjoittelua. (Mate-
maattis-luonnontieteellisen 2000, 105.) 

Laboratoriotöiden tehtäväksi sovelletun fysiikan opettaja määritteli sen, että opiskelijat 
oppivat tekemään käsillään ja voittamaan pelkonsa laitteita kohtaan. Samalla laboratorio-
töissä harjoitellaan raporttien kirjoittamista ja opitaan löytämään lähteitä. 

Teoreettisen fysiikan tehtäväksi määriteltiin järjestää ja käsitellä kokeellisen tutkimuk-
sen tuottamaa empiiristä materiaalia siten, että ”sen sisäinen rakenne ja mahdollinen 
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yleispätevä merkitys käyvät ymmärrettäviksi yksinkertaisten ajatusmallien avulla” (F1). 
Keskeisenä tavoitteena on opettaa matemaattiset menetelmät fysikaalisten ongelmien 
ratkaisuun. Opiskelijan sanoin opetetaan korkeaa matematiikkaa mutta käytännönlähei-
sellä tasolla. Teoreettisen fysiikan opiskelijan on otettava sivuaineeksi fysiikka. Muita 
yleisiä sivuaineita ovat matematiikka ja tietojenkäsittelytiede (Matemaattis-
luonnontieteellisen 2000, 128).  

Fysiikan opinto-oppaassa tähdennettiin, että jokainen kurssi edellyttää aikaisempien 
kurssien hyvää hallintaa. Haastateltu opettaja ilmaisi asian seuraavasti: 

– – fysiikka on siinä mielessä tutkimusala tai tämmöinen tieteenala, oppiala, jossa 
kaikki rakentuu sen perustan varaan, mitä opiskellaan peruskursseilla, approbatur, 
cum laude. Eli siellä on se pohja, missä opetetaan ymmärtämään fysiikkaa, sekä 
erilaisia kokeita, laskemaan laskuja, muodostamaan yhtälöitä ja ratkaisemaan näitä 
ongelmia. (F2) 

Myös opiskelijoiden puheenvuoroissa tuli esille tämä fysiikan kumulatiivisuus ja hierark-
kisuus: uutta ei voi oppia ellei hallitse aiempaa.  

Pro gradu -tutkielma (20 ov) sisältää fysiikassa tutkintosäännön mukaisesti laborato-
riotyöjakson ja kirjallisen tutkielman, jonka laajuus on vähintään kahdeksan opintoviik-
koa. Laboratoriojakso suoritetaan tavallisesti osallistumalla jonkin laitoksella toimivan 
tutkimusryhmän toimintaan, ja kirjallinen työ tehdään itsenäisesti. Teoreettisessa fysii-
kassa pro gradu -tutkielman laajuus on samaten 20 opintoviikkoa, mutta siihen ei sisälly 
laboratoriotyöjaksoa. Teoreettisen fysiikan gradut tehdään tutkimusryhmissä, ja noin 
kolmasosa jatkaa väitöskirjaan. (Matemaattis-luonnontieteellisen 2000, 110, 130.)  

9.1.2  Kirjallisuuden käyttö ja arvioinnin ohjaus 

Luvussa 4.5 kuvailtiin Kuhnin käsitystä oppikirjojen keskeisestä roolista luonnontietei-
den opetuksessa. Eräs fysiikan opettajista piti hyvänä sitä, että luettaisiin myös fysiikan 
kehitykselle tärkeitä alkuperäisartikkeleita eikä vain tiivistettyjä esityksiä niistä.  

Artikkelit tietysti, jos ajatellaan tieteellisiä artikkeleita, vanhat artikkelit on ihan 
hyviä, nämä oppikirjathan perustuu näihin vanhoihin artikkeleihin. Mutta tietysti 
niiden lukeminen on raskasta – –. Mutta jos haluaa saada sen ajatuksen ytimen, niin 
on oikeastaan välttämätöntä lukea myös vanhoja artikkeleita, koska niissä on sanot-
tu asiat niin kuin ne on silloin ajateltu, ja niitä ei kukaan ole päässyt sotkemaan jäl-
kikäteen. (F3) 

Fysiikan opiskelija ei nähnyt mahdolliseksi kritisoida oppikirjoja: 

Joo, kyllä näin voi sanoa, että se on tavallaan vielä se oppikirjatason tieto niin pe-
rusasiaa, että ei sitä oikeastaan kyseenalaisteta ellei sitten jossakin ihan tämmöisiin 
painovirheisiin verrattavissa asioissa. (FO1) 

Approbatur- ja cum laude -tason opiskelussa ei fysiikassa ollut paljonkaan kirjallisuuden 
itsenäistä hakua ja käyttöä. Laboratoriotöiden tekemisen yhteydessä pari opiskelijaa 
kertoi etsineensä kirjoja fysiikan laitoksen kirjastosta. Sovelletun fysiikan cum lauden 
laboratoriotöistä opiskelijat kirjoittivat raportit tieteellisen artikkelin muotoon, mutta 
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raportit olivat lyhyitä ja viitemäärä suppea. Teoreettisessa fysiikassa oli cum laude 
-seminaari, jonka esitelmät olivat pääosin kirjallisuuteen perustuvia. 

Fysiikan laitoksen kirjasto ei ollut järjestänyt kirjaston käytön ja tiedonhaun kursseja, 
vaan oli jättäydytty sen varaan, että opiskelijat voivat osallistua Helsingin yliopiston 
opiskelijakirjaston kursseille. Vain yksi haastatelluista opiskelijoista oli kuullut näistä 
kursseista, eikä kukaan ollut osallistunut niille. Tiedettiin, että opiskelija-tutorien toimin-
taan kuului kirjastoihin tutustuttaminen, mutta haastateltujen ryhmissä sellaista ei ollut 
tapahtunut. Laitoksella oli kyllä keskusteltu siitä, että kun kampuskirjasto aloittaa toimin-
tansa Kumpulassa – muutto oli keväällä 2001 paraikaa menossa – opetusohjelmaan tulisi 
yhden opintoviikon tiedonhaun kurssi. Keväällä 2003 ajatus ei ollut vielä toteutunut.  

Haastateltu sovelletun fysiikan opiskelija valittikin olematonta ohjausta, jota oli saanut 
kirjallisuuden hakuun: 

No onko sitten fysiikan opettajat antaneet jossain ja missä yhteydessä jotain kirjal-
lisuuden haun tai käytön ohjausta? (VK) 

No ei. Se on itse asiassa, minä sen jossain vaiheessa havaitsinkin ihan puutteeksi-
kin, koska minä itse asiassa ehdin gradun teossa aika pitkälle, ennen kuin sitten 
ihan oma tutkijakollegani sitten ilmoitti minulle, että hei tässä on niin kuin tämmöi-
siä käteviä tietokantoja, josta voi hakea, kun minä olin kaksi viikkoa varmaan päh-
käillyt jonkun viitteen kanssa, että mistähän – –. (FO2) 

Varsinaisesti tieteellistä kirjallisuutta alettiin käyttää syventävissä opinnoissa, ennen 
muuta tutkielman tekovaiheessa. Tällaisessa kirjallisuuden käytössä ja sen ohjauksessa 
esiintyi melkoisia eroja eri fysiikan alojen välillä.  

Materiaalifysiikassa tieteellisen kirjallisuuden käyttöä harjoiteltiin laudatur-
seminaarissa, jossa pidettiin yksi esitelmä graduun liittyvästä aiheesta. Vaadittava viite-
määrä oli ehkä viisi, mutta gradussa viitteiden määrä kohosi tavallisesti jo viiteenkym-
meneen, jopa sataan. Haastateltu materiaalifysiikan opettaja antoi laudatur-työn tekijöille 
jatkuvasti henkilökohtaista ohjausta, jossa huomiota kiinnitettiin myös kirjallisuuden 
käyttötaitoihin. Kirjallisuuden arvioinnissa hän kehotti opiskelijaa kiinnittämään huomio-
ta tuloksiin, menetelmiin ja koejärjestelyihin. 

Se antaa, yksi tässä tärkeä, juuri siinä graduvaiheessa, kun tämä perus-, peruskurssit 
on suoritettu ja ollaan sitten tässä vaiheessa luonnontieteen kandidaatista eteenpäin, 
niin silloin pyritään luomaan valmiudet käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Että joutu-
vat itsenäisesti keräämään tämän kirjallisuuden, siltä alueelta, missä heidän gradun-
sa kohdistuu, työnsä kohdistuu ja myös laajemmalti ja arvioimaan sen sisältöarvoa. 
Että mikä on hyvää, mikä on huonoa. (F3) 

– – 

– – jos tehdään joku haku, jota käytetään, niin siinä abstraktissa on jotain sellaista, 
joka liittyy siihen asiaan, mitä tämä perustutkinto-opiskelija, mistä hän kirjoittaa 
sitä pro gradu -työtään. Ja sittenhän tietysti tarkastellaan näitä tuloksia. Että hän 
katsoo niitä tuloksia ja katsoo, että onko niistä nyt jotain vertailukohtaa hänen tu-
loksilleen. Myös hän katsoo menetelmää ja kokeellista puolta, onko se samanlai-
nen, mitä hän käyttää mahdollisesti ja näin. Että varsinaisesti tämä introduction ja 
discussion tulee sitten myöhemmin. Eli niihin ei kannata heti paneutua, koska ei 
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perustutkinto-opiskelija kuitenkaan saa niistä irti. Ja että hän katsoo ensiksi tätä 
ihan tätä tulosrakennetta ja sitten hän näyttää sitä minulle. Ja minä sanon, että OK, 
että tässä on hyviä viitteitä, että käy nuo läpi ja näin. Tai sitten sanon, että OK, sinä 
voit unohtaa tämän, että ei tällä ole paljonkaan merkitystä sun työn kannalta. (F3) 

Intensiivistä oli myös ryhmässä tapahtuva kirjallisuuden arviointi. Materiaalifysiikan 
opettajan johtama tutkimusryhmä kokoontui viikoittain. Haastateltu materiaalifysiikan 
opiskelija oli osallistunut jo kahden vuoden ajan tutkimusryhmän istuntoihin. Tämä 
merkitsi ilmeisesti erinomaista arvioinnin koulutusta.  

Tutkimusryhmään kuului haastattelukeväänä pari opettajaa, kuusi gradun ja kolme 
väitöskirjan tekijää. Ryhmän istunnoissa käytiin läpi kunkin tutkimuksen edistymistä ja 
suunniteltiin jatkoa. Läpikäydyt asiat kirjattiin. Opiskelijat esittelivät löytämäänsä kirjal-
lisuutta, ja pohdittiin, onko artikkeleista hyötyä koko ryhmälle. Käytetty kirjallisuus oli 
lähinnä englanninkielisiä artikkeleita. Löytämistään artikkeleista oli kunkin gradun 
tekijän laitettava kopio tutkielmakansioonsa, joka jäi professorin haltuun. Jokaisesta 
gradusta pyrittiin yhteisvoimin saamaan artikkeli kansainväliseen lehteen niin, että 
gradun kirjoittaja oli yksi tekijä. Tieteellisen kommunikoinnin aktiivinen puolikin tuli 
täten tutuksi. 

Sovelletun fysiikan syventävien aineiden opiskeluun sisältyi useita intensiivikursseja, 
joitten yhteydessä tehtiin tutkimusta ja kirjoitettiin raportteja. Laboratoriotyöt 2 -jaksoon 
kuului tehtävänä käydä neljän opiskelijan ryhmissä läpi johonkin aiheeseen liittyvää 
tutkimuskirjallisuutta. Kymmeniä, jopa toista sataa artikkelia analysoitiin:  

– – sitten pitää arvioida, että millä menetelmällä, onko menetelmä ollut luotettava, 
millä menetelmällä se on mitattu, onkohan se ollut luotettava, onko tulokset käsitel-
ty järkevästi ja onko niin kuin luotettavat tulokset. (F2) 

Siis tässä mielessä niin opiskelijat saa jo tietyn tutkimuksellisen valmiuden? (VK) 

Joo kyllä joo, se on yksi tapa saada tiettyjä valmiuksia, toisaalta heillä on ollut sitä 
pikkaisen etukäteenkin. He eivät ole niin sanotusti pystymetsästä tulleita, se ei ole 
heidän ensimmäinen tehtävänsä, mikä tähän liittyy tähän aiheeseen, mutta kylläkin 
aika vaativa tehtävä. (F2) 

Haastateltu sovelletun fysiikan opiskelija valitti, että laudaturseminaarissa ei annettu 
opastusta kirjallisuuden arviointiin. Seminaarin veti toinen kuin tässä haastateltu opettaja. 
Tilannetta paransi se, että opiskelija teki graduaan tutkimusryhmässä, johon kuului 4–5 
tutkielman tekijää, 15–20 jatko-opiskelijaa ja kymmenkunta väitellyttä. Tutkimusryhmä 
jakautui kolmeen alaryhmään. Perustutkinnon opiskelijat osallistuivat ryhmän toimintaan 
2–3 vuotta. Viikoittaisissa istunnoissa esiteltiin jossain määrin tieteellisiä artikkeleita ja 
käytiin niistä arvioivaa keskustelua. Tämä toiminta ei ollut kuitenkaan yhtä määrätietoi-
sesti organisoitua kuin materiaalifysiikassa. 

Fysiikan opettajiksi suuntautuvia ohjaava haastateltu kertoi gradutöiden olevan enim-
mäkseen kokeellisia, hyvin harvoin tyydyttiin pelkästään kirjallisuusselvitykseen. Analy-
soitiin esimerkiksi jonkin opetuksen demonstraatiovälineen tai laboratoriotöissä käytettä-
vän välineen toimintaa tai järjestettiin opetuskokeiluja ja arvioitiin niitä. Hän tähdensi 
gradujen aiheiden laaja-alaisuutta, minkä takia myös kirjallisuus oli monenkirjavaa. 
Kasvatustieteen teoriat kyllä katsottiin referee-lehdistä. Muussa fyysikkokoulutuksessa 
on hyvin määritellyt sarjat, joihin lähes yksinomaan viitataan. Fysiikan tutkimusryhmät 
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tuottavat tutkimusta kuin kone, ja tuotoksen laatu on tasaista, mutta fysiikan opettajan 
suuntautumisvaihtoehdon gradujen taso vaihtelee suuresti.  

Kirjallisuuteen liittyvässä ohjauksessa annettiin opettajalinjalla neuvoja käyttökelpoi-
sista julkaisusarjoista. Kasvatustieteellisen kirjallisuuden neuvomisessa ei omaa asiantun-
temusta pidetty kovin korkeana: 

No se ei kovin ihmeellistä ole, koska me ei olla sen alan asiantuntijoita, mutta täällä 
nyt kuitenkin on laitoksella tämmöisiä kursseja tavallaan niin kuin tiedon haun me-
netelmiin liittyen, ja sitten opettajat antavat sitten sen verran kuin tietävät, niin 
myöskin sanotaan ehkä jonkun verran jopa tämmöistä menetelmällistä ohjausta, 
mutta sitten ihan yksittäisiin lähteisiin liittyen enemmänkin. Semmoinen hyvin 
yleinen tuota noin tieto on, että on olemassa tiettyjä julkaisusarjoja, joita kannattaa 
penkoa ja sitten on näitä erilaisia tiedonhakumenetelmiä, Internet ja ne on aika hy-
vin hallinnassa täällä. Niitä on lukuisia käytössä. (F4) 

Fysiikan opettajalinjalla ohjattavia on paljon, joten mitään perusteellista yksilöllistä 
ohjausta ei voitu antaa. Gradun aloitusvaiheessa opettaja kävi opiskelijan kanssa noin 
puolen tunnin keskustelun, jossa antoi vihjeitä, mistä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 
löytyy. Tämän jälkeen oli normaalisti viitisen ohjauskeskustelua, joitten yhteydessä 
tarkasteltiin myös löytynyttä kirjallisuutta. Sitä opiskelijat hakivat viitetietokannoista. 
Haastateltu opiskelija ei katsonut kirjallisuuden löytämiseen liittyneen vaikeuksia, ja hän 
piti gradun sisällöllistä ohjausta tärkeämpänä kuin kirjallisuuden hakuun liittyvää. 

Edellä kuvatuissa tapauksissa opiskelijat hakivat itsenäisesti tai ohjatusti kirjallisuutta, 
ja arvioivat löytämäänsä itsenäisesti, opettajan avustamana tai tutkimusryhmissä. Teoreet-
tisen fysiikan puolella liikkeelle lähtö oli erilainen. Haastateltu opettaja piti mahdottoma-
na ajatusta, että opiskelijalle annettaisiin aihe ja opiskelija etsisi itse siihen liittyvää 
kirjallisuutta. Se jättäisi opiskelijan tyhjän päälle. Oikea menettely oli antaa jokin julkaisu 
lähtökohdaksi: 

Ehdottomasti pitää antaa. – –. Mutta kyllä se yleensä, siis tällä alalla ainakin anne-
taan, tämä on jo erikoistunutta, siis annetaan joku julkaisu, joka on ajankohtainen, 
että teeppäs gradu nyt näistä yhtälöistä. Ja sitten siinä joutuu tätä yleisempää taus-
taa sitten miettimään. (F1) 

Aha, joo. Aika jännää. Ja no, tapahtuuko joskus toisin päin, että annat aiheen ja sa-
not, että etsi kirjallisuutta? (VK) 

Se on edesvastuutonta, ei koskaan, sanoisin, että ei koskaan. – – Ei sille voi antaa 
siis aihetta tällä lailla. Siis kyllähän täytyy aihe jotenkin kuvata, ei siis koskaan, ei 
voi kuvitellakaan, että siis opiskelija olisi tyhjän päällä. Voidaan antaa, siis se voi-
daan sanoa, että annetaan yksi julkaisu ja sanotaan, että katoppas sen viitteitä ja etsi 
siitä eteenpäin. Silloinhan asia on aivan toinen, siis siinä on jo se perusta jo. (F1) 

Haastatellun teoreettisen fysiikan opiskelijan gradun aihe oli määritelty osoittamalla 
muutama kirjallisuusviite tietyn tutkijan tuotannosta, ja opiskelijan oli muodostettava 
itselleen kuva asianomaisista tutkimuksista. Opiskelija kuvasi tehtävää näin: 

Sitä tarkastellaan sitten, että pitääkö paikkansa, mitä hän väittää? (VK) 
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Joo. Ja siitä se sitten lähtee purkautumaan, että sitten, jotta sitä tavallaan, se on aika 
vaikeaselkoista luettavaa, niin se, että ylipäänsä ymmärtää mitä, ymmärtää niistä 
artikkeleista, mitä sitten rupeaa kaivamaan esille niitten lähde-, niitten artikkeleiden 
lähdeviitteitä ja niin päin pois. Että sieltä sitten pikku hiljaa löytää sen. (FO1) 

Opiskelija piti edellä kuvattua työskentelytapaa perusteltuna: 

– – voidaanko sanoa niin, että tämä alan tietynlainen vaikeus pakottaa tämmöiseen 
työskentelyyn? (VK) 

Niin siis ehkä siinä mielessä, että semmoinen kumulatiivinen rakennelma ei teo-
reettisessa fysiikassa vielä, graduvaiheessa oikeasti ole kovin pitkällä toisin kuin 
jossakin kokeellisessa fysiikassa voi olla. (FO1) 

Gradun tekeminen yhteistyössä ohjaajan kanssa oli opettajan toivoman mukaan jatkuva 
prosessi. Opiskelijan piti käydä näyttämässä tekstiään kirjoitettuaan sitä. Teoreettisen 
fysiikan gradujen kirjoittajat olivat mukana tutkimusryhmässä, jossa myös väitöskirjojen 
tekeminen tapahtui. Haastateltu opiskelija luonnehti ohjaajan ja tutkimusryhmän antamaa 
hyötyä seuraavasti. Hän keskusteli ohjaajan kanssa löytämistään artikkeleista ja sai niistä 
ohjaajan arvion. Ohjaajalta ja tutkimusryhmän jäseniltä tuli vihjeitä hyödyllisestä kirjalli-
suudesta. Ryhmässä ei kuitenkaan käyty varsinaista arviointikeskustelua.  

Materiaalifysiikan opettajan mukaan fysiikan opetus Helsingin yliopistossa oli paran-
tunut laadultaan huomattavasti hänen opiskeluajoistaan. Sisältö oli tullut modernimmaksi. 
Ohjaus oli aiemmin vähäisempää, ja opiskelijat olivat itsensä varassa. Tutkielmat olivat 
enimmäkseen kirjallisuuskatsauksia, eivät empiirisiä tieteellisiä tutkimuksia. Kirjallisuu-
den käyttöön ei juurikaan annettu ohjausta. 

Sovelletun fysiikan opettaja esitti samansuuntaisia huomioita. Mutta hän näki vanhas-
sa itsenäisyydessä myös hyviä puolia. 

Joo, kyllä jotain opiskelun aikana olisi hyvä tehdä kokonaan yksin. Että vaikka sii-
hen on pyrkimys, niin opiskelijan on taas toisaalta vaikea ymmärtää tämän asian 
hyödyllisyyttä. Kun silloinhan kokee, että nyt hän ei saa ohjausta, hän tarttis. Että 
se on tämmöinen ristiriitainen kysymys, että ne jotka siitä selviävät, ne ovat yleensä 
tyytyväisiä. Ne, jotka eivät selviä, eivät todellakaan ole tyytyväisiä. Ja siinä gradu-
vaiheessa yleensä ei kannata ainakaan kovin pitkää jaksoa tehdä. Mutta väitöskirja-
vaiheessa on kyllä ihan tarkoitus, että opiskelijat ihan oikeasti selviytyvät yksin. 
(F2) 

Ohjausta on siis syytä olla tarjolla, mutta itsenäiseen työskentelyynkin on tarjottava 
tilaisuus.  

9.1.3  Kirjallisuuden arviointikriteerit 

Aineiston valinta tutkijoiden ja tutkimusryhmien perusteella mainittiin useiden opettajien 
lausunnoissa. Tiedettiin, kuka tutkii samoja asioita kuin itse, ja näiden tuotantoa seurat-
tiin. Myös opiskelijoille kerrottiin, ketkä tekevät hyvää tutkimusta opiskelijan gradua 
sivuavasta aihepiiristä. Toisaalta tutkijoiden ja tutkimuslaitosten tuntemusta oli hyvä 
käyttää, kun valittiin luettavaksi preprint-julkaisuja, koska niiden laatu vaihteli suuresti. 
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Täysin itsenäinen kirjallisuuden valinta saattaisi materiaalifysiikan opettajan mielestä 
johtaa opiskelijan pettäville poluille: 

– – minä vain sanon, että lue tuo läpi, että lue tämän henkilön työt läpi ja etsi tällä 
nimellä olevan henkilön julkaisuja, koska hän julkaisee tältä alalta, julkaisee hyvin. 
Että minun täytyy sen verran tuntea tätä aluetta, että minä pystyn antamaan nämä 
aikaisemmat ohjeet. Jos lähdetään ihan pimeästi etsimään, niin sieltä löytyy vaikka 
mitä, ja siinä joutuu semmoiseen suohon, että se ei ikinä valmistu se gradutyö. (F3) 

Edellisen sitaatin lausuja kehotti opiskelijaansa katsomaan artikkelista, onko selostetussa 
tutkimuksessa menetelmä ja kokeellinen puoli samanlainen kuin opiskelijalla ja onko 
tuloksissa mahdollisesti vertailukohtaa opiskelijan saamille arvoille. Osa graduissa 
tarvittavasta kirjallisuudesta on standarditeoksia, oppikirjoja ja vastaavia ja siten taattua 
tavaraa.  

Sovelletun fysiikan opettaja kehotti katsomaan, millä menetelmällä tulokset on saatu, 
onko menetelmä ollut luotettava, ja vaikuttavatko tulokset luotettavilta. Hän oli sitä 
mieltä, että laitoksen kirjastoon tulevat lehdet ovat siinä määrin valikoituneet, että niiden 
artikkeleita kannattaa seurata, ja niitä hän suositteli opiskelijoille. Vertaisarviointia 
käyttävien aikakauslehtien artikkelien tasoa pidettiin varsin tasaisena. 

Teoreettisen fysiikan opiskelija katsoi yksittäistä artikkelia tarkastellessaan laskenta-
kaavoja ja arvioi, pystyikö ymmärtämään niitä. Konferenssiesitelmiä hän piti antoisana 
luettavana yleiskuvan saamiseksi. Sovelletun fysiikan opiskelija erotteli teoreettiset 
artikkelit, joissa hänen tutkimastaan ilmiöstä saatetaan puhua joko suurten populaatioiden 
statistisella tasolla tai yksittäisen molekyylin tai atomin tasolla. Toinen hänen gradunsa 
kannalta tärkeä ryhmä olivat mittaustulosartikkelit, joitten näkökulma saattoi olla erilai-
nen kuin hänen, vaikka olisi mitattu samoja asioita. Saadun ohjauksen mukaisesti hän 
kiinnitti huomiota myös siihen, miten arvostetusta ryhmästä kirjoittaja oli.  

Keskusteluissa kosketeltiin julkaisujen iän vaikutusta niiden käyttökelpoisuuteen. Ma-
teriaalifysiikan opettaja katsoi, että alan vanhat kirjat voivat olla erittäin hyviä. Saksalai-
set kirjoittivat 1930-luvulla selkeitä ja perusteellisia opuksia. Tietty 1930-luvulla ilmesty-
nyt teos on alan raamattu. Samaten tietenkin vanhat artikkelit, joihin kirjat pohjautuvat, 
voivat olla tasokkaita. Samantapainen näkemys tuli esille materiaalifysiikan opiskelijan 
puheissa. Hänen gradunsa varhaisimmat viitteet olivat 1930-luvulta. 

Sovelletun fysiikan opettaja kertoi, että osa käytettävästä tiedosta löytyy fysiikan ul-
kopuolisista julkaisuista, ja osa näistä voi olla varsin vanhojakin. Jokin 1950-luvun 
neuvostoliittolainen artikkeli osoittautui mielenkiintoiseksi, ja 1930-luvun kirjoissakin 
saattoi olla kiinnostavia juttuja. Sovelletun fysiikan opiskelija kertoi jossain määrin 
tietävänsä, millaista tutkimusta on tehty milläkin ajanjaksolla ja millaisia menetelmiä 
käytetty. Tämä auttoi aineiston valinnassa. 

Teoreettisen fysiikan opettaja käytti aineiston hakuun ja tutkimuksen kehityksen seu-
raamiseen lähinnä vain Los Alamosin National Laboratoryn yhteydessä olevaa suurener-
giatutkimuksen elektronista arkistoa. Painetuista tieteellisistä aikakauslehdistä hän seurasi 
ainoastaan kolmea yleislehteä, koska lehdissä aineisto on vanhaa tuoreisiin elektronisen 
arkiston raportteihin verrattuna. Teoreettisen fysiikan opiskelija, joka myös oli Alamosin 
arkiston käyttäjä, kertoi, että neljäsosa hänen gradunsa lähdeaineistosta oli ilmestynyt 
ennen vuotta 1980, neljännes oli 1980-luvulta ja loput 1990-luvulta. Vanhempaan materi-
aaliin pääsi käsiksi lähdeluetteloiden avulla. 



 132

Opettajalinjan opiskelija tarkasti, minkä ikäisiin lähteisiin vastaan tulleissa artikkeleis-
sa viitattiin. Tuoreenkin artikkelin hän jätti käyttämättä, jos viittaukset kohdistuivat 
vanhaan kirjallisuuteen.  

9.1.4  Suhtautuminen verkkoaineistoon 

Eräs opettaja sanoi kriittisen suhtautumisen verkkodokumentteihin olevan aiheellista, 
mutta hyvien yliopistojen kotisivuilla on luotettavia aineistoja: 

Epäluulolla, siis aikamoisella epäluulolla suhtaudutaan, sitä mitä Internetistä löy-
tyy. Siellä taas sitten on se, että jos on hyvä yliopisto, jolla on tiettyjä tietokantoja, 
niin niitä voi käyttää, siis siinä ei tarvitse olla kriittinen, koska tiedetään, että ne 
tuottaa kunnollisia, luotettavia tietokantoja. Mutta tähän muuhun aineistoon, mikä 
löytyy jollain hakusanalla sieltä, joka liittyy kyllä vaikka ihan suoraan tähän gradun 
otsikkoon tai lukuun tai kuuluu aiheeseen, niin suhtaudutaan ihan kriittisesti ja 
syystä. (F3) 

Tämä kuvasti eräiden muidenkin opettajien ja opiskelijoitten näkemyksiä. Toisaalta eräs 
opettaja totesi, ettei yleisiä sääntöjä ole, vaan kussakin tapauksessa harkitaan, onko 
aineisto luotettavaa. Yksi opettaja ilmoitti, ettei juurikaan käyttänyt verkkoaineistoa, 
toinen kertoi joskus luovansa hieman vieraista asioista yleiskuvaa verkkojulkaisujen 
avulla. Teoreettisen fysiikan opettaja kertoi antavansa opiskelijoille vihjeitä käyttökelpoi-
sista linkeistä. Opettajalinjan opiskelija oli järkyttynyt siitä, millaista didaktista ajattelua 
ulkomaisten yliopistojen kotisivuilla voi esiintyä. Syntyi kuva, että ajatella ei tarvitse, 
kunhan osaa asiat ulkoa. 

9.1.5  Opiskelijoiden taidot 

Materiaalifysiikan opettajalta kysyttiin opiskelijoiden taidosta käyttää kirjallisuutta. Hän 
totesi, että siinä oli erittäin suuria eroja eikä kriittisyyttä ollut helppo opettaa: 

On siinä on aika paljon eroja. Se on, siinä on valtavia eroja, sanotaan näin. Että jot-
kut ottaa aivan kritiikittömästi, tuo näitä ja jotkut suhtautuu jo heti oikein hyvällä 
kritiikillä ja tulee minun luokse, että katso, mitä ne julkaisee. Että nämä on kuin yö 
ja päivä, ja minä pelkään, että tuota ei pystytä opettamaan. Tämä on yksi niitä asioi-
ta, joita ihmisille on erittäin vaikea opettaa, että heillä olisi riittävä kritiikki näihin. 
Että se on jollain lailla synnynnäistä, että siinä voi kehittyä, mutta tuota, ja pitääkin, 
pyritään, että kehittyy. (F3) 

Fysiikan opettajien koulutuksesta vastaava katsoi, että opettajalinjan graduissa oli suu-
rempia tasoeroja kirjallisuuden käytössä kuin varsinaisissa fysiikan graduissa. Hän piti 
erojen syynä sitä, että opettajalinjalla oli pakko käyttää hyvin monenlaisia lähteitä ja 
edetä vailla tutkimusryhmän tukea. Kolmas opettaja oli joutunut huomauttamaan lähinnä 
vain viittaustekniikan puutteista. Neljäs totesi, että kirjallisuuden käytön taitoja on vaikea 
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erottaa muista tutkimuksen teon taidoista, mutta eroja taidoissa kyllä on: toiset ovat 
nopeampia, toiset hitaampia. 

9.1.6  Yhteenveto 

Fysiikassa tieteellisen kirjallisuuden itsenäinen käyttö alkoi oikeastaan vasta laudatur-
opinnoissa. Osallistumista opiskelijakirjaston antamaan tiedonhaun opetukseen ei vaadit-
tu eikä opetuksesta edes tiedotettu. Materiaalifysiikassa, sovelletussa fysiikassa ja teo-
reettisessa fysiikassa pro gradu -töitä tehtiin tutkimusryhmissä, ja tällöin ainakin materi-
aalifysiikassa harjaannuttiin hyvin kirjallisuuden arviointiin keskusteluissa opettajien ja 
jatko-opiskelijoiden kanssa. Teoreettisessa fysiikassa opettaja antoi käytettävän kirjalli-
suuden. Fysiikan opettajalinjalla käytettiin tutkielmissa runsaasti myös kasvatustieteellis-
tä kirjallisuutta. Fysiikan kirjallisuutta käytettäessä kehotettiin kiinnittämään huomiota 
tutkimusmenetelmiin ja tuloksiin. Kerrottiin opiskelijoiden tutkimuksiin liittyvistä hyvä-
tasoisista tutkimusryhmistä, joiden raportteja kannattaa käyttää.  

9.2  Lääketiede 

9.2.1  Opetuksen tavoitteet ja rakenne 

Tutkintoasetuksen (26.9.1975/762) mukaan lääketieteen lisensiaatin koulutuksessa 
“annetaan opiskelijalle valmius lääkärin tehtäviin ja itsenäiseen lääkärintoimen harjoitta-
miseen sekä valmius jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun”. 

Haastatteluissa määriteltiin opetuksen tavoitteita seuraavasti. Opiskelijan on opittava 
ymmärtämään, miten ihmisen elimistö toimii. On tiedettävä, mikä on normaalia elimistön 
toimintaa ja mikä ei, miten taudit syntyvät, miten niitä diagnosoidaan ja hoidetaan. Sitten 
on opittava lääkärin työhön liittyviä perustaitoja, käden taitoja ja kommunikaatiotaitoja. 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on perustutkinto. Perustutkinnon jälkeen on mahdollista 
pätevöityä lääketieteen eri erikoisaloille. Erikoistumisvaihe kestää 5–6 vuotta. 

Suomessa on lääketieteen yliopisto-opetusta kehitetty voimakkaasti 1990-luvulla. Vai-
kutteita on haettu ongelmaperustaista opiskelua (problem-based learning, PBL) sovelta-
neista ulkomaisista yliopistoista, joita ovat esimerkiksi McMaster University Kanadassa, 
Harvard Medical School Yhdysvalloissa, Limburgin yliopisto Maastrichtissa Alanko-
maissa ja Linköpingin yliopisto Ruotsissa. (Hyppölä 2001, 29.)  

Howard Barrows ja Robyn Tamblyn kehittivät lääketieteen ongelmaperustaista opiske-
lua McMaster-yliopiston lääkärikoulutuksessa 1980-luvun alussa. Ongelmaperustaisen 
opiskelun ensimmäinen periaate on, että ongelma kohdataan heti oppimisen alussa ilman 
muuta valmistelua. Toiseksi ongelmatilanne esitetään samassa muodossa kuin se ilmenisi 
todellisessa tilanteessa. Kolmas periaate sanoo, että ongelmaa käsitellään tavalla, joka 
vaatii päättelyä ja tiedon soveltamista. Neljännen periaatteen mukaan on olennaista, että 
tunnistetaan tarpeelliset opittavat alueet. Viidenneksi opiskelun ja itsenäisen tiedonhan-
kinnan avulla saatu tieto liitetään ongelmatilanteeseen sen ratkaisemiseksi. Lopuksi 
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oppimisesta tehdään yhteenveto, joka pyritään liittämään opiskelijan jo olemassa oleviin 
tietoihin ja taitoihin. (Poikela 1998, 72–79.) 

On kehitetty myös seitsen- tai kahdeksanaskelisia ongelmaperustaisen opiskelun mal-
leja. Jälkimmäisessä on viimeisenä arviointi, jolloin yksilö ja ryhmä arvioi omaa toimin-
taansa. Yleisesti katsotaan, että ongelmaperustaisessa opiskelussa ryhmätyöskentely on 
tärkeää. Yhdessä keskustellen määritellään ongelman luonnetta, tarvittavaa lisätietoa ja 
ongelman ratkaisun vaihtoehtoja. Keskustelu on kriittistä ja kehittää kommunikaatiotaito-
ja. (Poikela 1998, 72–79.) 

Suomessa Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta otti ensimmäisenä käyt-
töön ongelmaperustaisen (ongelmalähtöisen) opiskelun koko lääketieteen peruskoulutus-
ohjelmassa. Tampereella ensimmäinen uudistus tapahtui 1991, jolloin toteutettiin niin 
sanottu varhaisen kliinisen opetuksen vaihe. Tällöin 1.–3. vuosikurssien ohjelmaan tulivat 
varhaiset potilaskontaktit ja ryhmätyöskentely. Kokonaan ongelmalähtöiseen opiskeluun 
siirryttiin vuonna 1994. (Hyppölä 2001, 40–45.)  

Yksi keskeinen syy uudistukseen oli, että lääketieteen opiskelun kaksi ensimmäistä 
vuotta täyttänyt teoreettisten perustieteiden (anatomia, biokemia, fysiologia) opiskelu ei 
niveltynyt luontevasti myöhempään käytännön lääketieteen eli kliinisten tieteiden opiske-
luun. Toinen syy oli se, että lääketieteellinen tieto lisääntyy koko ajan huimaa vauhtia. 
Kun oppialat olivat vastuussa oman asiansa opettamisesta ja opiskelijoille tarjoamisesta, 
opetusohjelma paisui niin laajaksi, että sitä oli mahdoton toteuttaa. Vuosina 1993–94 
Tampereen yliopiston lääketieteellinen peruskoulutus haluttiin lopettaa. Lopettaminen 
saatiin torjutuksi, mutta sisäänotto supistui sadasta neljäänkymmeneen. Tämä tarjosi 
luontevan tilaisuuden siirtyä ongelmalähtöiseen opiskeluun. Vuonna 2003 sisäänotto oli 
105, mutta oppimismenetelmä on pystytty säilyttämään, ja sitä on kehitetty jatkuvasti. 
Tässä oleva selostus perustuu vuosien 1999–2001 opetusohjelmaan ja on joiltakin osin 
vanhentunut.  

Ongelmalähtöisen opetuksen tavoite on kehittää opiskelijoista itsenäisiä tiedon halti-
joita. Heidän on opittava hakemaan tietoa erilaisista lähteistä kuten tieteellisistä aikakaus-
lehdistä, verkosta jne. Eräs opettaja perusteli tätä tiedon nopealla muuttumisella:  

– – aina kun oppikirja ilmestyy, niin se on vanhentunut, ainakin osittain. Jonka ta-
kia niin kuitenkin on väärin salata sitä uutta tietoa opiskelijoilta. Mutta sitä ei kaik-
kea voi tarjota sen määrän takia, ja silloin se pallo pitää heittää heille, että tässä se 
on ja katso ja tee itse päätelmäsi. Ja he pystyy siihen erinomaisen hyvin. (L1) 

Opiskelijatkin olivat kiinnittäneet huomiota oppikirjojen osittaiseen jälkeenjääneisyyteen 
ja lääkärin työn kansallisiin eroavuuksiin: 

– – oppikirjat vanhenee nykyään niin nopeassa tahdissa, ja sitten suomalainen lää-
kärintyö poikkeaa taas paljon amerikkalaisesta ja eurooppalaisestakin, että vaikka 
on tietenkin kirjoja kielellä jos toisella, niin varsinkin tässä loppuvaiheessa kyllä 
taas palautuu tavallaan siihen suomenkieliseen kirjallisuuteen, ja siellä on sitten 
ristiriitaisuuksia viimeisimpien tutkimustuloksien kanssa ja sitten taas myös käy-
tännön työn kanssa. (LO4) 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on noin 240 opintoviikkoa, ja tutkinto on 
tarkoitus suorittaa kuudessa vuodessa. Neljän ensimmäisen vuoden aikana opetussuunni-
telman rungon muodostavat integroidut jaksot, joita oli vuonna 2001 yhteensä 25. Niitten 
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yhteydessä perustieteiden opiskelu tapahtuu ongelmatapausten avulla. Ongelmat laadi-
taan sellaisiksi, että niiden käsittely mahdollistaa ennalta asetettujen oppimistavoitteiden 
saavuttamisen. Keskeinen opiskelumuoto on pienryhmäopiskelu tutor-opettajan opastuk-
sella. Tutor-ryhmässä on kahdeksan opiskelijaa, ja ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa 
viikossa. “Kokoontumisten välillä olennaista on itseopiskelu käyttäen apuna kirjastoja, 
tietokantoja ja resurssihenkilöitä eli eri alojen asiantuntijaopettajia”. Luentoja on noin 5 
tuntia viikossa, ne tukevat tutor-istunnoissa esille otettujen asioiden käsittelyä. Tutor-
istuntojen rinnalla kulkevat kliinisten taitojen harjoittelut ja ryhmätyöt. (Lääketieteen 
1999, 17–18.)  

Kunkin jakson tavoitteet ja sisältö on koottu niin sanottuihin jaksokirjoihin (opiskeli-
jan opas ja tutorin opas). Opiskelijan oppaassa selostetaan jakson suunnitteluryhmä, 
jakson tiedolliset tavoitteet eri oppialoilla, taidolliset tavoitteet, tutor-istuntojen ajankoh-
dat, luennot, ryhmätyöt, kliiniset taidot, seminaarit ja tutorit sekä suositeltava kirjallisuus, 
oheiskirjallisuus ja oheismateriaali (videot ym.). Tutorin oppaassa esitellään muun 
muassa käsiteltävät ongelmat ja niiden ratkaisuun liittyviä seikkoja. Tutorina toimimisen 
edellytyksenä on, että on osallistunut tutor-koulutukseen. Se on nyt kaksivaiheinen. 
(Poikela 2003, 78, 270–271.)  

Esimerkiksi jakson 11 Hyökkäys/puolustus (8 ov) oppialoja olivat keväällä 2001 mik-
robiologia, virologia, anatomia, immunologia, patologia, ihotaudit ja epidemiologia. 
Jaksossa käsiteltiin ihmisen puolustusjärjestelmää sekä tauteja aiheuttavia mikrobeja ja 
kasvaimia. Jakson kesto oli 9 viikkoa. (Hyökkäys/puolustus 2001, 1–4). 

Kun tutor-istunnossa annetaan ongelma, siitä keskustellaan ja asetetaan oppimistavoit-
teet. Seuraavassa istunnossa, mahdollisesti samalla viikolla, ongelmasta puhutaan uudes-
taan istuntojen väliaikana hankitun tiedon perusteella. Selvittely tapahtuu suullisesti eikä 
kirjallisia raportteja tehdä. 

Vaikka tutor-ryhmän opiskelijoiden tiedon hankinnan aktiivisuudessa on eroja, järjes-
telmä pakottaa kaikki tekemään aika lailla töitä: 

– – toimitaan ryhmässä ja se ei saa olla kovin suuri ryhmä, että sen pitää olla kor-
keintaan kahdeksan henkilöä, niin se, että joku voisi heittäytyä hyvin passiiviseksi 
muihin verrattuna, niin se ei kyllä ole mahdollista, se ryhmä kyllä pitää huolen sii-
tä, että kaikkien on suurin piirtein osallistuttava. Että se voi tietenkin joidenkin ih-
misten mielestä olla vähän raskasta ja sadistista, mutta varmaan se on tehokasta. 
(L2) 

Kukin jakso tentitään. Lisäksi on kolme kertaa vuodessa niin sanottu progress-tentti eli 
karttuvan tiedon tentti, johon kaikkien vuosikurssien opiskelijoiden on osallistuttava. 
Tentissä tutkitaan väittämäkysymysten avulla eri oppialojen tietämyksen karttumista ja 
säilymistä. Kysymykset on tehty kuudennen vuosikurssin opiskelijoilta vaadittavan 
tietämyksen mukaan mutta siten, että alempien vuosikurssien opiskelijoiden täytyy 
saavuttaa vain kullekin vuosikurssille määritelty taso. 

Tutkinnon kaksi viimeistä vuotta sisältää pääasiallisesti ohjattua potilastyötä Tampe-
reen yliopistollisen sairaalan eri osastoilla sekä terveyskeskuksissa (ns. kliiniset kurssit). 
Tutkintoon kuuluu neljä kuukautta harjoittelua tiedekunnan järjestämissä harjoittelupai-
koissa tai omatoimisesti hankituissa lääkärin sijaisuuksissa.  

Syventävien opintojen laajuus on 12 opintoviikkoa. Syventävät opinnot voidaan suo-
rittaa osallistumalla opintoprojekteihin tai tutkimusryhmään tai sopimalla oman kiinnos-
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tuksen mukaisesta aiheesta ja suoritustavoista ohjaajan kanssa. Syventäviin opintoihin 
kuuluu seminaarityöskentely, kirjallinen työ ja kypsyysnäyte. Kirjallinen työ voi olla 
tutkielma (laajuus saattaa olla 40–50 sivua) tai tieteelliseen aikakauslehteen hyväksytty 
artikkeli. Syventäviin opintoihin saattaa kuulua metodisia ja metodologisia kursseja. 
Syventävien opintojen suorittaminen edellyttää aihepiiriä käsittelevään tieteelliseen 
kirjallisuuteen tutustumista. (Lääketieteen 1999, 22.) Useimmat opiskelijat tekevät 
kokeellisia töitä, jotkut käyvät potilasmateriaaleja läpi, jotkut osallistuvat potilaitten 
hoitoon ja tutkimiseen. Syventävien opintojen aloitusvuosi vaihtelee. Jotkut aloittavat jo 
ensimmäisenä opiskeluvuonna, jotkut vasta neljäntenä. 

Tampereella lääketieteen opetukseen liittyy tehokas palautejärjestelmä. Opiskelijat ja 
opettajat antavat palautetta jokaisesta jaksosta, ja opiskelijat osallistuvat jatkuvasti 
tutkinnon suunnitteluun. Jokainen jakso käydään läpi vuosittain jakson suunnitteluryh-
mässä. Siinä on opettajaedustaja jokaiselta oppialalta, johon jakso liittyy, sekä pari 
edellisen vuoden opiskelijaa. 

Lääketieteellisen tiedekunnan tutor-ryhmätyöskentelyä kevätlukukaudella 1996 seu-
rannut Sari Poikela ei saanut kovin myönteistä kuvaa ryhmien työskentelystä. Hän pani 
merkille, että aivoriihi ei sujunut vapaasti ideoiden missään hänen seuraamassaan ryh-
mässä. Ongelmaratkaisun vaiheet eivät toteutuneet systemaattisesti, ja keskustelu oli 
useasti kärsimätöntä ja kiireistä. (Poikela 2003, 168–183.) Vuonna 1996 oli menossa 
ongelmaperustaisen opiskelun toinen lukuvuosi. Kun Poikela haastatteli tutoreita vuonna 
2001, oli ryhmätyöskentelyyn jo totuttu, ja ainakin opettajien mielestä se sujui varsin 
hyvin. Keskeisen tärkeäksi oli havaittu ongelmien sopiva muotoilu siten, että opiskelijat 
kiinnostuivat ja että vastaukset eivät olleet liian helposti hahmoteltavissa. Alkuvaiheessa 
opiskelijoilta oli odotettu liikaa, mutta pian oli havaittu ryhmätyöskentelyn ja sen ohjauk-
sen vaativuus. (Poikela 2003, 226–258, 274–275, 289–304.) 

Tässä tutkimuksessa haastateltujen opettajien ja opiskelijoiden näkemykset ongelma-
lähtöisestä opiskelusta olivat pääosin myönteisiä. Opettajat tähdensivät muun muassa 
lääkärin työssä tarvittavaa elinikäistä oppimista ja tiedonhankintaa, mihin tutor-
ryhmätyöskentely totuttaa samoin kuin yhteistyöhön ja tietojen jakamiseen. Perustietei-
den opiskelu on ongelmien ratkaisemiseen kytkettynä aiempaa paremmin motivoivaa, 
kun opiskelijat näkevät, miten anatomian, fysiologian ja muiden teoreettisten alojen 
tiedot palvelevat käytännön toimintaa. Opiskelijat toivat esille, että opiskelijoille on 
jätetty suuri vastuu ja paljon työtä on tehtävä itsenäisesti. Kun ryhmien koostumus 
muuttuu jatkuvasti, on opittava tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  

9.2.2  Kirjallisuuden käyttö ja arvioinnin ohjaus 

Lääketieteellinen julkaisutoiminta on erittäin runsasta. Vuoden 1990 tienoilla ilmestyi yli 
20 000 biolääketieteellistä aikakauslehteä ja vuodessa arviolta 17 000 kirjaa (Lowe & 
Barnett 1994, 1103). Toisaalta lääketieteilijöillä on käytössään tehokkaita hakuvälineitä, 
joista tärkeimpiä ylläpitää Yhdysvaltain National Library of Medicine. Keskeisin on 
MEDLINE-tietokanta, johon indeksoidaan yli 3600 lääketieteellisen aikakauslehden 
artikkelit 70 maasta käyttäen tesaurusta Medical Subject Headings (MeSH). Tesauruksen 
rakenne ja indeksointitapa tekevät mahdolliseksi laajentaa ja tarkentaa hakuja monella 
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tavalla. Voidaan käyttää esimerkiksi kliinisiä termejä, jotka määrittelevät hoitoa, diag-
noosia, prognoosia, etiologiaa ym. Lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kotisivun 
kautta voidaan hyödyntää lukuisia lääketieteellisiä ja muita tietokantoja ja lukea elektro-
nisia aikakauslehtiä. (Tuhkio, henkilökohtainen tiedonanto 22.3.2001.) 

Käytännön lääkäreitä palvelevat myös Cochrane-tietokannat (Cochrane Database of 
Systematic Reviews), joihin kootaan lääketieteelliseen näyttöön perustuvat hoitosuosituk-
set. Suomalaisten lääketieteellisten artikkeleiden viitetietokanta on Medic (1978–), johon 
kerättiin tietoja noin 60:stä (vuonna 2003 noin 80:stä) aikakauslehdestä, lisäksi otetaan 
mukaan lääketieteelliset väitöskirjat, yliopistojen ja tutkimuslaitosten raportteja ym. 
Vuonna 2001 oli CD-ROM:eina käytettävissä muun muassa Lääkärin CD-ROM-
tietokanta, jossa oli esimerkiksi Käypä hoito -suositukset, ja erillisinä CD-Pharmaca 
(Pharmaca Fennica) ja Therapia Fennica. (Tuhkio, henkilökohtainen tiedonanto 22.3. 
2001 ja 2.6.2003.) 

Terveysportti-portaalin kautta käytetään “lääkärin tietokantoja”: Yleislääkärin käsikir-
jaa, Duodecimia, Suomen Lääkärilehteä ja Käypä hoito -suosituksia (Tuhkio 2003). Sitä 
hyödyntävät lääketieteen tutkijat, käytännön lääkärit ja sairaanhoitajat.  

Tiedonhaun opetus on pakollista Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoille. 
Opetus jakautui vuonna 2001 kolmeen osaan. Ensimmäinen osa sisältyi lääketieteen 
johdantojaksoon ensimmäisen vuoden syksyllä. Jakson tavoitteeksi määriteltiin muun 
muassa “antaa perusvalmiudet ongelmalähtöiseen oppimiseen, ryhmätyöskentelyyn ja 
oman oppimisen kriittiseen arviointiin; perehdyttää kirjaston, tietokantojen ja tietoteknis-
ten laitteiden käyttöön”. Tiedonhaun opetus sisälsi kaksi kahden tunnin jaksoa (45 minuu-
tin luento ja samanpituinen harjoitus kotimaisista viitetietokannoista). (Lääketieteen 
1999, 27; Tuhkio 2001.) 

Toinen opetus sisältyi jaksoon Tutkimuksen perusteet ensimmäisen vuoden kevätluku-
kaudella, jolloin kohteena oli MEDLINE. Kolmannen kerran tiedonhaun opetusta annet-
tiin 3. vuosikurssin opiskelijoille kymmenen hengen ryhmissä jaksossa Diagnostiikka ja 
hoito. Silloin tutustuttiin evidence-based medicine -tietokantoihin. (Tuhkio 2001.) Voi-
daan todeta, että lääketieteen opiskelijat saivat hyvän opetuksen tietokantojen käyttöön. 
Toisaalta lääketieteellisiä tietokantoja on runsaasti, joten vain keskeisiin voitiin paneutua. 

Myös opettajat antoivat kirjallisuushakujen teon ohjausta. Eräs opettaja kertoi anta-
neensa käytännön vihjeitä: kannattaa aloittaa kotimaisista artikkeleista ja katsausartikke-
leista. Hän oli selostanut, minkätyyppisiä hakuja kannattaa tehdä, miten hakusanat on 
valittava ja millä tavalla hakuja rajataan. 

Johdantojakson lisäksi lääketieteelliseen tutkimukseen ja tieteelliseen kommunikoin-
tiin liittyviä mainintoja oli vuosien 1999–2001 opinto-oppaassa seuraavien jaksojen 
kuvauksissa:  

2. Solu (1. lukuvuosi): “ Tavoitteena on myös oppia hahmottamaan lääketieteellisen 
tiedon syntyprosessia.”  

6. Tutkimuksen perusteet (1. lukuvuosi): ”Jakson tavoitteena on oppia ymmärtä-
mään tieteellisen tutkimuksen tarpeellisuus ja tunnistamaan tieteellisen tutkimuksen 
yleiset piirteet; perehtyä tieteellisen tutkimusongelman muotoiluun ja saada käsitys 
tieteellisen havaintoaineiston keräämisen yleisistä periaatteista; ymmärtää tilastolli-
sen ajattelun ja analyysin lähtökohdat sekä pääperiaatteet sekä perehtyä tilastollisen 
tietojenkäsittelyn alkeisiin; perehtyä siihen, miten tutkimustuloksia julkaistaan ja 
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oppia lukemaan tieteellistä artikkelia ja oppia tekemään kirjallisuushakuja.” Jakso-
kirjan mukaan opiskelijoiden tehtävänä oli suorittaa ensin itsenäisesti haku 
TAMCAT- ja Medic-tietokannoista, minkä jälkeen oli ohjattu opastus MEDLINE-
CD-tietokannan käyttöön.  

9. Ihminen yksilönä ja yhteisön jäsenenä (2. lukuvuosi): “Jakson suoritettuaan 
opiskelija omaa valmiudet – – kirjoittaa tieteellistä tekstiä.” (Lääketieteen 1999, 
27–30.) 

Keväällä 2002 Tutkimuksen perusteet -jakso oli saanut nimekseen Lääketieteellinen tieto 
ja tutkimus (4b) ja laajuudekseen 3 opintoviikkoa. Työskentelyyn kuului, että kunkin 
tutor-ryhmän oli kirjoitettava tieteellinen tutkielma. Opetukseen sisältyivät muun muassa 
luennot kliinisen tutkimuksen ja kansanterveystieteiden menetelmistä, tutkimuksen 
etiikasta ja tieteellisen artikkelin rakenteesta. Kuuntelemani luennot olivat selkeitä, mutta 
ajan suppeuden takia melko pintapuolisia. Luennoilla huomautettiinkin, että epidemiolo-
git opiskelevat tilastollisia menetelmiä usean vuoden ajan, koska kyseessä eivät ole 
yksinkertaiset asiat (Hakama 2002). 

Opettajat näkivät tiedon haun, käytön ja seuraamisen harjoittelun erittäin tärkeänä 
osana lääketieteen opiskelua. Opiskelijoista pyritään kehittämään itsenäisiä tiedon halti-
joita, jotka pysyttelevät lääketieteen kehityksen tasalla sekä sairauksia koskevan tiedon 
että hoitomenetelmien suhteen: 

No siis tavoite on se, että että näistä tulisi näistä opiskelijoista tämmöisiä itsenäisiä 
tiedon haltijoita. – – Elikkä he osaa hakea sitä tietoa erilaisista lähteistä, oppikir-
joista, myös luennolta. Kaikista mahdollisista tilanteista, verkosta, kirjastosta ja 
sitten näistä tieteellisistä artikkeleista uutta tietoa. – – . No sitten sen lisäksi on nää 
tavoitteet siitä, että joka hetki, heillä olisi tilaisuus itse sitten arvioida sitä, että mikä 
on heidän kannaltaan relevanttia tietoa, ja se tapahtuu sitten sillä tavalla, että näitä 
varhaisia potilaskontakteja tarvitaan. (L1) 

Mutta siis minä tähdennän sitä, että tässä systeemissä, mikä meillä on, niin me kyl-
lä jatkuvasti korostamme tätä elinikäisen oppimisen periaatetta, että juuri tämä, kun 
opiskelija joutuu joka hetki itse etsimään tiedon ja hän harjaantuu siinä, niin me 
kuvittelemme, että siitä tulee sellainen tapa, että se jatkuu myöskin opintojen jäl-
keen. (L2) 

Eräs opettaja määritteli tavoitteeksi sen, että lääkäri osaa seurata aikaansa ja pystyy 
poimimaan ilmestyvästä kirjallisuudesta sen, millä on omalle toiminnalle merkitystä. 
Koska kirjallisuutta ilmestyy tavattomasti, on opittava rajaamaan hakuja. Yksittäisestä 
tutkimuksesta pitää osata arvioida, onko se luotettava sekä onko tutkimusasetelma ja 
menetelmät kohdallaan. Yksittäistä tutkimusta on osattava vertailla myös muihin vastaa-
viin tutkimuksiin ja katsottava, onko niissä samansuuntaisia tai vastakkaisia tuloksia. 
Toinen opettaja määritteli tavoitteena olevan opiskelijan arviointikyvyn kehittämisen 
siten, että hän pystyy näkemään tutkimuksen luotettavuuden ja tiedon sovellettavuuden: 

Mutta se on just tämä PBL:n idea, että siis jokaisen opiskelijan pitäisi periaatteessa 
pystyä hallitsemaan se, että minkä tyyppinen tieto on sitä, mitä mä tarvitsen ja mi-
tenkä mä voin kriittisesti tarkastella, että onko se tieteellinen artikkeli tehty sillä 
tavalla, että tähän voi uskoa, että vaikka se olisi mitenkä hienossa arvostetussa leh-
dessä tahansa julkaistu, niin se siitä huolimatta saattaa olla sellainen, että se, että se 
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havainto sinänsä voi olla tärkeä, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että se on yleisesti 
sovellettavissa minkä tahansa potilaan hoitoon tai juuri sen potilaan hoitoon, jota 
siinä nyt esimerkiksi hoidetaan. Tää on se tarkoitus. (L1) 

Kirjallisuuden käytön ja arvioinnin harjoittelua tapahtui Tampereen yliopiston lääketie-
teen opiskelussa jatkuvasti, kuitenkin kahden viimeisen vuoden kliinisen työskentelyn 
aikana vähemmän kuin neljän ensimmäisen vuoden kuluessa. Oppia saatiin tutor-
ryhmissä, 1. vuoden referaattiseminaarissa, jaksossa Diagnostiikka ja hoito sekä syventä-
vissä opinnoissa. On lisäksi huomattava, että varsin monet opiskelijat kiinnitetään jopa 
ensimmäisestä vuodesta alkaen tutkimusryhmiin, joissa he tekevät väitöskirjaa. 

Ensimmäisenä opiskeluvuonna oli referaattiseminaari, jossa opiskelijat kävivät pareit-
tain läpi jonkin artikkelin, keskustelivat siitä tutorin kanssa ja esittelivät sen koko kurssil-
le. Istuntoja oli kerran viikossa. Eräs opiskelija kertoi tutkimusten arvioinnin referaatti-
seminaarissa keskittyneen tutkimuksen luotettavuuden eri ulottuvuuksien tarkasteluun: 

No ensinnäkin se liittyi tietysti aina siihen jakson aiheeseen jotenkin, elikkä tietysti 
tähän tieteelliseen faktaan, mitä siinä oli. Mutta myös siihen niin kuin että täm-
möistä tyypillistä, että A- ja B-arvot, eli kuinka luotettava tämä on, että minkälai-
nen tämä tutkimushypoteesi on, että onko siinä otettu riittävän moni seikka huomi-
oon ja kuinka laaja tutkimus, että monelleko henkilölle se on esim. tehty, jos se on 
potilastutkimus ja että voidaanko se yleistää esim. Suomen oloihin, jos se on joku 
Perussa tehty tutkimus, niin voidaanko se kenties vai eikö. Ja sitten ihan, jos siinä 
on ollut tilastollista käsittelyä, niin miten luotettavia arvoja siitä on saatu. (LO1) 

A- ja B-arvot ovat evidenssin tasoja, A-arvo korkein, B-luokan evidenssi on heikompi. D-
arvo merkitsee, että sen pohjana on vahva kokemus, mutta ei mitään näyttöön perustuvaa. 

Tutor-ryhmätyöskentelyssä opiskelijat joutuivat käyttämään jatkuvasti kirjallisuutta. 
Jaksokirjoihin oli merkitty opiskelijoiden toivomuksen mukaisesti oppikirjoja ja oheiskir-
jallisuutta ydinpakettina. On olemassa paljon hyviä kotimaisia oppikirjoja, joita Kustan-
nusosakeyhtiö Duodecim ja Kandidaattikustannus Oy tuottavat. Kirjoilla selviää varsin 
pitkälle, mutta tarkoituksena on myös, että opiskelijat hakisivat koko ajan ajanmukaista 
tietoa. Näin ei kuitenkaan ainakaan aikaisemmin näyttänyt tapahtuvan. Sari Poikela 
havaitsi 1996, että opiskelijat käyttivät tutor-ryhmätyöskentelyssä vain poikkeuksellisesti 
muita kuin vaatimuksiin listattuja tietolähteitä, eivät siis esimerkiksi tieteellisiä artikkelei-
ta. (Poikela 2003, 176–179.) Samanlaiselta näytti Poikelan mukaan tilanne myös vuonna 
2001, eikä lähdekriittisyys noussut esille (Poikela 2003, 256). Mutta joka tapauksessa 
eräs haastateltu opettaja oli varmasti oikeassa korostaessaan, että kirjallisuuden käyttö on 
olennaisesti runsaampaa nyt kuin entisen lähinnä luentoihin ja luentomuistiinpanoihin 
nojaavan opetuksen aikana: 

No, jos ajatellaan sitten opiskelijaa, joka valmistuu, niin minkälaiset taidot hänellä 
pitäisi olla kirjallisuuden käyttämisen suhteen? (VK) 

Kyllä minä uskon, että ne tällä hetkellä tällä nykysysteemillä varmasti on paremmat 
kuin vanhalla systeemillä. Että perinteisestihän lääketieteen opetuksessa oli aika 
paljon sitä, että kun oli luento-opetusta pelkästään, niin osa kurssista oli paikalla ja 
sitten kurssista yksi kuunteli ja teki muistiinpanoja ja kopioi kaikille sen niin kuin 
asian oli ymmärtänyt, oli oikein tai väärin, ja sitten tenttiin luettiin nämä jonkun 
opiskelijatoverin muistiinpanot, ja se oli sitten se lääketieteellinen fakta. Että kyllä 
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nyt opiskelijat tällä systeemillä lukee paljon enemmän kirjoja ja lukee lehtiä ja te-
kee hakuja, kun ei mitään tämmöistä pruju-materiaalia ole. (L3) 

Sama opettaja tähdensi, että ainakin tavoitteena oli hakea ja käyttää tutoriaaleissa koko 
ajan itse haettua kirjallisuutta: 

Nimenomaan se, että tutor-istunnoissa palataan aina siihen haettuun kirjallisuuteen 
ja sitä systemaattisesti koko opintojen ajan periaatteessa käydään läpi ja kriittisesti 
keskustellaan aina tutor-istunnoissa. (L3) 

Opettajien käsityksen mukaan toiset hakevat aktiivisesti artikkeleita, toiset olivat passii-
visempia. Sama tuli esille opiskelijoiden haastatteluissa: 

Missä määrin sinä itse olet hakenut artikkeleita tutor-ryhmässä työskentelyyn tai 
sitten siihen kliiniseen työskentelyyn? (VK) 

No jonkin verran. En mitenkään hirveästi, en harrasta sitä sillai välttämättä viikoit-
tainkaan, mutta välillä kyllä. (LO2) 

– –  

Ja suorittiko jokainen itse hakuja vai sovitteko te, että joku hakee jotain vai miten te 
teitte? (VK) 

Kyllä kaikki opiskelijat kaikki haki niinkuin itse. (LO3) 

Eeva-Liisa Eskola (2004) haastatteli vuonna 1998 Tampereen yliopiston lääketieteen 
opiskelijoita väitöskirjatyötään varten. Hän katsoo, että opiskelijat voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat olivat jatkuvasti aktiivisia ja monipuolisia kirjallisuu-
den kriittisiä käyttäjiä, jotka hakivat itse lähteitä. Toiseen ryhmään kuuluvat eivät etsineet 
kirjallisuutta kovin paljon itse eivätkä suhtautuneet kriittisesti kirjallisuudessa esitettyihin 
tietoihin. Kolmannen ryhmän jäsenet tyytyivät jaksokirjoissa mainittuun kirjallisuuteen 
eivätkä joko katsoneet omaavansa kykyä evaluoida kirjallisuutta tai eivät pitäneet arvi-
ointia tarpeellisena. 

Opettajat olivat todenneet, että opiskelijat oppivat hakemaan tietoa nopeasti.  

– – joku tällainen neloskurssin opiskelijoiden kanssa tekemisiin joutunut kliinikko 
sanoi, joka aikaisemmin ei ole ollut opetustyössä, nyt on sijaisena, että kyllä ne on 
niin ehtiväisiä, että hän siinä jotakin, jotakin puhui ja oli joku epäselvyys, että mi-
tenkähän tän asian kanssa, niin sillä hetkellä jo joku meidän opiskelijoista oli men-
nyt tietokoneelle ja näpytellyt sinne, no tässähän se on. (L1) 

Diagnostiikka ja hoito -jaksossa (6 ov) näyttöön perustuvan hoidon opettaminen aloitet-
tiin tarkastelemalla, miten asiantuntija muodostaa mielipiteen siitä, onko näyttö riittävä 
vai ei. Jakson seminaareissa kukin ryhmä valmisti ja piti esitelmän tietystä aiheesta. 
Aiheita varten oli jaksokirjassa annettu kirjallisuusviitteitä, joitten lisäksi oli etsittävä 
uusimpia julkaisuja tietokannoista. Jakson suorituksen loppuarviointia varten kukin 
opiskelija sai diagnostiikkaa ja hoitoa koskevat EBM-tehtävät. Opiskelijan oli tehtävä 
molempia koskevat kirjallisuushaut, jotka opettaja tarkasti. Kirjallisuuden perusteella 
opiskelija vastasi esimerkiksi kysymykseen, oliko hoitoa koskeva näyttö riittävä.  
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Muissakin jaksoissa saatettiin arvioida lääketieteellisten artikkeleiden luotettavuutta. 
Yhtenä esimerkkinä eräs opiskelija mainitsi lastentautien jakson, jossa opiskelijat olivat 
tarkastelleet esimerkkiartikkeleita ja pohtineet niiden tulosten uskottavuutta. 

Joissakin jaksoissa jouduttiin käyttämään yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta. Sen ar-
viointiin ei varsinaisesti opastettu, mutta esimerkiksi kyselytutkimusten teosta ja mahdol-
lisista virhelähteistä annettiin jossain määrin opetusta. Eräs opiskelija puhui sosiaalialan 
tutkimukseen tutustumisesta kulttuurishokkina, niin erilaista se oli.  

– – mutta että se tiedon tyyppi on niin erilaista, että lääketieteen opiskelija helposti 
kyseenalaistaa sen tiedon, joka, mitenhän sen sanoisi, tuodaan niin soljuvana teks-
tinä esiin. (LO1) 

Toisenkin opiskelijan kommentti kuvasti näkemystä lääketieteellisen tutkimuksen erosta 
pehmeämmän alan raportointiin. Edellinen on verifioitua faktaa, jälkimmäinen mielipitei-
tä:  

– – se ei ole niin faktatietoa, vaan se on jonkun kehittämää teoriaa ja mietelmää 
siitä asiasta, millä ei kuitenkaan ole tällaista tieteellistä näyttöä. (LO3)  

Myös Sari Poikela oli havainnut lääketieteen opiskelijoissa saman epäilevän suhtautumi-
sen yhteiskuntatieteelliseen ja hallintotieteelliseen tietoon (Poikela 2003, 232). 

9.2.3  Kirjallisuuden arviointikriteerit 

Kun opettajilta ja opiskelijoilta kyseltiin hyvän lääketieteellisen tutkimusartikkelin 
kriteereitä, olivat vastaukset varsin samansuuntaisia. Samoihin seikkoihin kiinnitettiin 
huomiota: relevantti aihe, hypoteesin rationaalisuus, menetelmä ja aineisto.  

Eräs opiskelijoista sanoi, että MEDLINE:stä löydettyihin artikkeleihin ei kannata au-
tomaattisesti luottaa. Hän oli huomannut, että toisinaan tehtiin kovin pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä. Tärkeästä aiheesta oli syytä tehdä sama koe kuin artikkelissa ja katsoa, 
onko tulos sama. Syventävien opintojen työssään hän oli toistanut ulkomailla tehdyn 
kokeen viisi kertaa saamatta samaa tulosta.  

Kuudennen vuosikurssin opiskelija tarkasteli lääketieteellistä artikkelia kiinnittäen 
huomiota johtopäätöksiin, aineistoon ja menetelmiin: 

Kyllä kun nyt sitä hakee tuolta tietokoneesta, niin siinä saa yleensä sen abstraktin, 
niin, yleensä sen abstraktin loppulauseen katson, että mikä niiden tutkijoiden kon-
kluusio asiasta on. Sen jälkeen katson, että mikä se aineisto on, mitä he tutkii. Sen 
jälkeen, että miten voimakkaaseen analyysiin ne tulokset, ne konkluusiot perustuu. 
Jos siinä jää joku epäselväksi tai haluaa niin kuin vielä perehtyä syvemmin tai muu-
ta, niin sitten yleensä hakee sen koko jutun ja lukee nämä metodit ja kaikki tark-
kaan lävitse. Tässä oma tutkimusaluejutussa, se on melkeinpä sääntö, että niin käy, 
että täytyy hakea kuitenkin se koko juttu, ja perehtyä lähinnä käytettyyn potilasma-
teriaaleihin hyvinkin tarkkaan. (LO3) 

Lääketieteellisen tutkimuskirjallisuuden arvioinnissa oli siis keskeistä sisällön, tutkimus-
menetelmien, uskottavuuden ja soveltuvuuden arviointi. Jossain määrin tuotiin esille 
myös valintaa helpottavia kriteereitä. 
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Oli annettu suositus käyttää mahdollisimman tuoretta kirjallisuutta, uusia artikkeleita 
ja oppikirjoista uusimpia painoksia. Erään opettajan mukaan, jos viite oli 1980-luvulta, se 
oli todennäköisesti vanhentunut. Tiukempiakin rajoja mainittiin. Esimerkiksi kardiologi-
an tutkimuksessa käytetty kirjallisuus oli korkeintaan 3–4 vuotta vanhaa. Hoitokäytännöt 
muuttuvat jatkuvasti. 

Toisaalta on aloja, kuten anatomia ja fysiologia, joissa keskeiset perusasiat pysyvät ja 
oppikirjatyyppinen tieto käy: ”[L]uut ovat luita niin kuin ovat olleet aina ennenkin” (L3). 
Eräissä tapauksissa on hyvä ottaa vanhempikin tutkimuskirjallisuus huomioon, esimer-
kiksi lyijyn hermostovaikutuksia tutkittaessa selvittää tasot Suomessa ennen bensiinin 
lyijyn kieltämistä. Jos tekeillä on väitöskirja, on syytä etsiä artikkelit, joissa väitöskirja-
työssä käytettyjä menetelmiä on ensi kerran selostettu.  

Opetuksessa oli selostettu aikakauslehtien käsikirjoitusten vertaisarviointia. Lehtien 
nauttimasta arvostuksesta opettajat esittivät opetuksessa satunnaisia mainintoja. Eräs 
opettaja kiinnitti huomiota tässä yhteydessä siihen, että lääketieteessä on jo perinteisesti, 
ennen ongelmalähtöisen opiskelun aikaakin, opettajien ja opiskelijoitten kanssakäyminen 
ollut läheistä. Kanssakäymisessä on jaettu tietoa myös arvostetuista lehdistä. Samanta-
painen näkemys tuli esille opiskelijalta. 

Toisaalta arvostetuimmissakin lehdissä ilmenee arviointivirheitä, huonolaatuista mate-
riaalia saatetaan julkaista, ja vähemmän arvostetuissa saattaa olla oikein hyviä artikkelei-
ta. Lancet mainittiin arvostettuna lehtenä, joka keskustelun herättämiseksi saattoi julkais-
ta varsin hätkähdyttäviä ja kiistanalaisia artikkeleita.  

Viittauskertoimet tulivat varsin paljon esille, ja niiden merkityksestä esitettiin jossain 
määrin vaihtelevia kannanottoja. Opettajat korostivat, että lääketieteen erikoisaloilla 
parhaillakin lehdillä impaktiluvut ovat pieniä, koska lukijoitten määrä ei ole suuri. Eräs 
opiskelija katsoi, että mitä korkeampi viittauskerroin, sitä luotettavampaa tietoa lehti 
sisältää, toinen arveli, etteivät opiskelijat edes tiedä lukemiensa lehtien viitekertoimia. Ne 
olivat kyllä nähtävissä lääketieteellisen osastokirjaston kotisivulla.  

Kysymykseen arvioinnista alalla, joka on hyvin laajasisältöinen, tuli seuraava vastaus, 
jossa painotettiin luotettavuusanalyysin oppimisen merkitystä: 

– – kun lääketieteessä on monia erikoisaloja, ne on ilmeisesti osa aika kaukanakin 
toisistaan, niin minkälaisen valmiuden opiskelijat saa sitten jollain tavalla arvioida 
näitä, sanotaan nyt biolääketiedettä ja sitten toisaalta epidemiologiaa? (VK) 

Tässä tuota ongelmalähtöisessä oppimisjärjestelmässähän tämä tieteellisen ajattelun 
valmius ikään kuin tarjoutuu tämän systeemin mukana, koska tässä opiskelija ottaa 
vastuun omasta oppimisestaan ja hänelle tarjotaan ongelmia ratkaistavaksi – – . 
Kun sitä sitten ryhmässä ja tutorin ohjauksessa tarkastellaan tätä ongelmaa ja sitä 
tietoa, joka siihen voidaan soveltaa, jotta se ratkeaisi, niin tuota minusta se kyllä 
ainakin eräänlaisen tämmöisen ulottuvuuden tuo siihen arviointiin, että onko tieto 
luotettavaa vai ei. Sitä paitsi me kyllä painotamme tätä näyttöön perustuvaa, tieteel-
liseen tutkimukseen perustuvaa tietoa pitkin opiskelua. (L2) 

Vastaus kuvasti uskoa, että ongelmalähtöinen opiskelu kehittää asenteita ja arvioinnin 
taitoja, jotka pätevät lääketieteen eri aloilla.  
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9.2.4  Suhtautuminen verkkoaineistoon 

Tiedekunnan taholta oli opintojaksoihin pyritty etsimään sopivaa verkkoaineistoa. Opis-
kelijoiden jaksokirjoissa on linkkiosoitteita, ja opiskelijat pystyivät niitä itsekin löytä-
mään. Se miten paljon verkkoaineistoa käytettiin, vaihteli henkilöstä toiseen. Yleistä 
käyttö oli ollut farmakologiassa, jossa opiskelijat olivat ostaneet Duodecimin kustanta-
man oppikirjan, kun taas professori suositteli toista, joka oli verkossa ilmaisversiona. Pari 
opiskelijaa mainitsi radiologian verkkoaineistot.  

Eräs opiskelija kertoi käyttävänsä verkossa olevia opetuspaketteja, jos kyseessä oli 
oppiala, joka tuntui vaikealta hahmottaa. Esimerkkinä hän mainitsi neurologian, josta 
ulkomaisilla yliopistoilla oli itseopiskelupaketteja verkossa. Kaksi opiskelijaa ei muista-
nut, että olisi annettu mitään verkkomateriaalin arvioinnin ohjeita. Toinen oli käyttänyt 
lähinnä maailman terveysjärjestön (WHO) sivuja. Toisen käsitys verkkoaineistosta oli 
kriittinen: 

Yleiskäsitys on olemassa, että siellä on semmoista materiaalia, että siihen on turha 
haaskata aikaansa. Vastaukset löytyy helpommin MEDLINE:sta ja aikakauslehtien 
sivuilta, ja uskoisin, että se on tosiaan luotettavampaa. (LO3) 

Ainakin osa lääketieteen opiskelijoista osasi siis etsiä luotettavaa verkkoaineistoa ja 
suhtautui verkon tarjontaan kriittisesti. Opiskelijat eivät muistaneet, että opettajat olisivat 
antaneet verkkoaineistoa koskevia ohjeita. 

9.2.5  Opiskelijoiden taidot 

Huolimatta siitä, että lääketieteellisistä kirjallisuutta käytettiin opiskelussa runsaasti, eräät 
opettajat pitivät opiskelijoiden kykyä arvioida ja käyttää tutkimuskirjallisuutta hyvin 
vaihtelevana. Mutta jonkun mielestä opiskelijoiden taito huomata tutkimusten puutteita 
oli yllättävän hyvä, ja toinen katsoi, että nykyajan opiskelijat olivat huomattavasti parem-
pia kuin hän oli itse ollut opiskeluaikanaan.  

Eräs opiskelijoista kertoi kyllä havaitsevansa esimerkiksi terveyslehdistä, milloin ky-
seessä oli mainosmielessä tehty tutkimus. Mutta lääketieteellisissä lehdissä ”sellaisen jo 
ihan huipputyön arvioiminen, sanotaan vaikka kolmosluokan työstä, niin ei nyt ehkä ihan 
varmaan minulta onnistuisi” (LO4). Väitöskirjaa tekevä opiskelija arveli olevansa arvi-
oinnin taidossa selvästi edellä useimpia tovereitaan.  

Näkemys arvioinnin taitojen epätasaisuudesta on huomion arvoinen, kun ajatellaan 
miten pitkään ja tiheästi opiskelijat voivat harjoitella arviointia Tampereella. Osaselitys 
voi olla, että osa opiskelijoista tyytyy lähinnä jaksokirjoissa lueteltuihin teoksiin eikä hae 
itse artikkeleita tutoriaaleja varten. Syynä vaihteleviin taitoihin voi olla myös se, että 
jotkut opiskelijat pitävät esimerkiksi syventävien opintojen kirjallista työtä ikävänä 
pakkopullana, kun taas toiset paneutuvat siihen innostuneesti. 
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9.2.6  Yhteenveto 

Tampereen yliopiston lääketieteen opetus oli ongelmalähtöistä (ongelmaperustaista). 
Tavoitteena oli kasvattaa opiskelijat tieteellisen kirjallisuuden elinikäisiksi kriittisiksi 
käyttäjiksi. Kirjaston antama tiedonhaun opetus oli pakollista. Kirjallisuuden analysointia 
ja arviointia opetettiin referaattiseminaarissa ensimmäisenä lukuvuonna ja Diagnostiikka 
ja hoito -jaksolla kolmantena vuonna. Ongelmalähtöinen opiskelu merkitsi jatkuvaa 
tehtävien ratkomista erilaisia informaatioaineistoja etsien ja hyödyntäen ja ryhmissä 
työskennellen. Kirjallisuuden arvioinnissa kehotettiin kiinnittämään huomiota tutkimus-
asetelmaan, menetelmiin, aineistoon ja näytön riittävyyteen.  

9.3  Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö 

9.3.1  Opetuksen tavoitteet ja rakenne 

Sosiaalipolitiikan laitos kuuluu Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteelliseen tiedekun-
taan. Sosiaalipolitiikassa, sosiaalityössä ja sosiaalityön sosiaalipedagogiikan linjalla 
saattoi vuonna 2001 suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (120 ov) ja yhteiskuntatie-
teiden maisterin (160 ov) tutkinnot sekä jatkaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.  

Sosiaalipolitiikka pääaineena valmistuneet sijoittuvat ennen muuta julkishallinnon ja 
järjestöjen palvelukseen sekä opetus- ja tutkimustehtäviin. Sosiaalipolitiikan opettaja 
tähdensi, että sosiaalipolitiikan sisällön opettamisen ohella tärkein tehtävä on tuottaa 
opiskelijoille kykyä itsenäiseen, analyyttiseen ajatteluun ja erilaisten tietoaineistojen 
kriittiseen tulkintaan. Sosiaalipolitiikan tehtäviä hoitavien virkamiesten olisi pystyttävä 
erittelemään yhteiskunnallisia kysymyksiä laajasti, ja tämän takia heillä olisi oltava hyvä 
yhteiskuntatieteellinen yleissivistys. Työelämän rakenteet ovat muuttuneet niin, että 
virkamiehet joutuvat tekemään tai saavat tehdä aikaisempaa itsenäisempää työtä. Opiske-
lun aikana erikoistutaan jollekin alueelle, esimerkiksi asumisen, kaupunkisuunnittelun, 
työllisyyden tai työolosuhteiden kysymyksiin. Haastatellut opiskelijat kiittelivät opetuk-
sen näkökulmien moninaisuutta, mutta toisaalta valitettiin varsinaisten sosiaalipoliittisten 
asioiden syrjäytymistä ja opetuksen kohdistumista pikemminkin ympäristö- ja aluekysy-
myksiin. 

Sosiaalityön maisteritutkinnon suorittaneet saavat töitä sosiaalityöntekijöinä mutta 
myös muissa hallinnon, suunnittelun, järjestöjen ja erilaisten projektien tehtävissä sekä 
sosiaalialan johtopaikoilla. Sosiaalityön opetuksessa pyritään antamaan perustiedot 
yhteiskunnasta ja sen toiminnasta sekä laaja-alainen sosiaalityön tuntemus. Tärkeä tavoite 
on antaa rakenteellinen näkökulma syrjäytymiseen ja siihen, miten yhteiskunta syrjäyty-
mistä tuottaa ja miten sitä voi poistaa. Toinen tärkeä elementti on ammatillinen kohtaa-
minen ja se, miten ollaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Kolmanneksi pyritään 
antamaan tutkimukselliset välineet ja tutkimuksellinen orientaatio niin, että pystytään 
analysoimaan omaa työtä, osallistumaan kehittämisprojekteihin sekä seuraamaan ja 
tekemään tutkimusta.  
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Opetusvastuu jakautui laitoksen, tiedekunnan ja sivuaineopetusta antavien yksikköjen 
kesken. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta järjesti kaikille kieliopinnot (8 ov) ja yleis-
opinnot (10 ov). Yleisopintoihin kuuluivat seuraavat jaksot: Orientoivat opinnot, Tilasto-
tieteen perusteet, Johdatus yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen sekä Tiede ja filosofia. 
(Yhteiskuntatieteellinen 1999, 5, 15.) 

Pääaineen osuus on kandidaatin tutkinnossa 40–45 opintoviikkoa ja maisterin tutkin-
nossa sen lisäksi 40 opintoviikkoa. Sivuaineiden osuus on 57–62 opintoviikkoa, josta 
yhtä ainetta vähintään 25 opintoviikkoa. (Yhteiskuntatieteellinen 1999, 7–8.) 

Sosiaalipedagogiikka painottui Tampereen yliopistossa vahvasti nuorisotyöhön.  
Sosiaalipedagogiikalla oli oma approbatur ja cum laude. Syventävät opinnot olivat samat 
kuin sosiaalityössä.  

Sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijoilta vaadittiin 7 opintoviikon harjoittelu. Sosiaali-
työn opiskelussa taitoihin liittyvä opetus oli vielä laajempaa. Sosiaalityön taidot 
-kokonaisuuteen kuului muun muassa taitoseminaari (2 ov) ja jakso Käytännön opetus ja 
ohjaus (9 ov). (Yhteiskuntatieteellinen 1999, 68, 79–80.) 

Sosiaalipolitiikan laudaturiin sisältyivät 8 opintoviikon metodiopinnot. Sosiaalityössä 
ja sosiaalipedagogiikassa metodiopinnot sijoittuivat cum laudeen (8 ov) ja laudaturiin (3 
ov). Metodiopintojen laajin osio oli kaikissa aineissa nimeltään Tutkimusprojektiopinnot, 
joka vei kaksi lukukautta. Siinä harjoiteltiin tutkimusongelman asettamista, teoreettisen 
tekstin kirjoittamista, opettajien antaman empiirisen aineiston käsittelyä ja tieteellistä 
keskustelua. Tutkimusprojektiraportti toimi myös kandidaatin tutkielmana. Sen laajuus 
oli 20–30 sivua. (Yhteiskuntatieteellinen 1999, 71–72, 80.) 

Tutkielmaseminaarin laajuus oli sosiaalipolitiikassa 5 opintoviikkoa ja sosiaalityössä 6 
opintoviikkoa. Pro gradu -tutkielman työmääräksi oli merkitty 20 opintoviikkoa. (Yhteis-
kuntatieteellinen 1999, 72, 86.) Tutkielman laajuus oli yleensä 70–100 sivua. Toivomuk-
sena oli sosiaalipolitiikan opettajan mukaan, että gradun aihe löytyisi jo cum laude 
-opintojen aikana.  

9.3.2  Kirjallisuuden käyttö ja arvioinnin ohjaus 

Pääosan molempien aineiden opiskelusta muodostivat luento-opetus ja kirjatentit. Sosiaa-
lipolitiikan ja sosiaalityön jaksoja saattoi suorittaa myös esseillä. Esseiden pohjana oli 
yleensä 1–2 kirjaa. Huolimatta siitä, että nimenomaan sosiaalityö on asiakkaiden ongel-
mien ratkaisemista, ei opiskelu ollut ongelmalähtöistä sillä tavalla kuin lääketieteellisessä 
tiedekunnassa tai esimerkiksi ongelmaperustaista opetusta soveltavassa australialaisessa 
sosiaalialan koulutusyksikössä (ks. Bolzan & Heycox 1999). Mutta ainakin sosiaalityön 
käytännön harjoitteluun liittyvillä analyysikursseilla pääpaino oli ongelmien tarkastelus-
sa.  

Eräässä opiskelijahaastattelussa pilkahti esiin kriittinen suhtautuminen kurssikirjojen 
liialliseen teoreettisuuteen. Kriittisyys kasvoi opiskelun edetessä. 

No, voiko jos nyt puhutaan kirjatenteistä, niin voiko niissä suhtautua kriittisesti 
näihin, mitä on oppikirjoissa, kurssikirjoissa esitetään? (VK) 
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Kyllä, kyllä voi. Että jonkun kirjan olen lukenut jostakin, hetkonen, motivoivasta 
haastattelusta. Ja se oli hirveän teoreettista, että kun mietti sitä, että miten sitä voi 
käytännössä soveltaa, niin tuntui, että tämän kirjan tarttis asiakaskin olla lukenut, 
että pystyy jollakin tavalla kääntämään. Että jotkut on kyllä sitten sellaisia. Ja sitten 
niin, mitä pitemmälle opiskelussa on päässyt, niin sitä enemmän pystyy kriittisesti 
suhtautumaan siihen, mitä opetetaan. Se luo tavallaan sitä pohjaa, minkä varassa 
voi sitten asioita kritisoida. (S02) 

Kirjallisuuden itsenäinen käyttö alkoi sosiaalipolitiikassa approbaturin jaksossa Sosiaali-
politiikan ajankohtaista keskustelua. Opiskelijat esittelivät etsimänsä kirjallisuuden 
pohjalta esillä olevia ongelmia. Järjestettiin myös kirjatenttejä korvaavia seminaareja. 
Haastateltu opiskelija oli ottanut osaa kuuteen korvaavaan seminaariin, joissa kirjallisuus 
oli ollut osaksi annettua, osaksi itse haettua.  

Tutkimusprojektiopinnoissa tieteellisen kirjallisuuden itsenäistä käyttöä oli sekä sosi-
aalipolitiikassa että sosiaalityössä. Opiskelijat etsivät tutkimustehtävään liittyvää lähinnä 
tuoretta kotimaista kirjallisuutta ja opiskelivat metodia. Itsenäinen kirjallisuuden käyttö 
jatkui tutkielmaseminaarissa ja gradua tehtäessä. Tutkielmaa edeltävä tehtävä oli harjoi-
tusaineen kirjoittaminen, joka sosiaalipolitiikassa oli osa tutkielmaopintoja mutta sosiaa-
lityössä erillinen kohtansa. Harjoitusaine suositeltiin kirjoitettavaksi vasta, kun tutkiel-
man aihe oli täsmentynyt. Harjoitusainetta luonnehdittiin kirjallisuuteen ja vastaavaan 
lähdeaineistoon pohjautuvaksi tieteelliseksi kirjoitukseksi, jossa voi käsitellä esimerkiksi 
tutkielman kannalta keskeisiä teoreettisia tai metodisia kysymyksiä. (Pro gradu -tutkielma 
2001.) 

Sosiaalipolitiikan laitoksella ei kirjaston ja hakuvälineiden opetus ollut pakollista, 
mutta siihen osallistumista suositeltiin. Jos näytti tarpeelliselta, kirjastolta tilattiin räätä-
löity kurssi. Kaikki haastatellut opiskelijat olivat käyneet kirjaston järjestämän kurssin 
(0,5 ja 0,5 ov) joka kuului yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin 
vuodesta 1997. Kurssi oli kaksiosainen. Sen laajuus oli sekä syksyllä että keväällä kaksi 
tuntia luentoja ja kuusi tuntia harjoituksia. Syksyllä 2000 oli käyty läpi kirjaston oma 
tietokanta (TAMCAT) ja kolme kotimaista bibliografista tietokantaa. Keväällä 2001 
opetus sisälsi tutustumisen virtuaalikirjastoihin, elektronisiin lehtiin ja yhteiskuntatietei-
den kansainvälisiin bibliografisiin tietokantoihin. Kurssiin liittyi hyvä verkossa oleva 
opetusmateriaali. Kirjallisuuden arvioinnista ei puhuttu, mutta kerrottiin, mihin verkkoai-
neiston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota. (Tevaniemi, henkilökohtainen tiedonan-
to 6.4.2001.) 

Tampereen yliopistossa on tarjolla esimerkiksi seuraavia yhteiskuntatieteellisiä tieto-
kantoja: PCI (Periodicals Content Index), Social Sciences Citation Index ja Sociological 
Abstracts. Haastatellut opettajat vastasivat kysymykseen suosittelemistaan tietokannoista 
epämääräisesti, eikä yhtään ulkomaista nimeä tullut esille. Kotimaisten artikkeleiden 
tietokanta Arto mainittiin. Kun opiskelijoilta kysyttiin heidän tavoistaan etsiä kirjallisuut-
ta, he mainitsivat Tampereen yliopiston kirjaluettelon (TAMCAT), tieteellisten kirjastojen 
yhteisluettelon Lindan ja Arton, mutta eivät hekään ulkomaisia tietokantoja. Kirjojen 
lähdeluetteloista oli katsottu myös ulkomaisia artikkeleita. Kirjallisuuden hakutavoissa 
ero lääketieteeseen oli suuri.  

Sosiaalipolitiikan opettaja mainitsi kirjallisuuden hakumenetelmänä etenemisen tuo-
reen lähteen kirjallisuusluettelon avulla taaksepäin: 
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– – yksi semmoinen menetelmä, joka mulla nyt on ollut tuolla luento-opetuksessa 
ja ryhmäopetuksessakin, että mä kehotan siinä vaiheessa, kun lähdetään tutkimus-
ongelmaa haarukoimaan, niin mä kehotan, että etsikää mahdollisimman tuore lähde 
siltä alueelta, jota ootte tutkimassa ja sitten tämä menetelmä, että lähdetään askel 
taaksepäin sitten katsomaan ja löytämään – –. (S2) 

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön graduissa käytettiin sekä kotimaista että ulkomaista 
kirjallisuutta. Ulkomaista oli etenkin menetelmällinen ja teoreettinen kirjallisuus. Yhteis-
kunnalliset ja sosiaalipalvelujärjestelmien erot voivat rajoittaa ulkomaisten empiiristen 
tutkimusten käytettävyyttä. Yhdysvaltain olosuhteet saattoivat olla liian erilaiset vertailu-
kohdaksi Suomeen, mutta brittiläisiä ja pohjoismaisia empiirisiä tutkimuksia oli ongel-
mattomampaa hyödyntää.  

Sosiaalipolitiikan laitoksella ei näyttänyt olevan yhteistä sovittua politiikkaa kirjalli-
suuden arvioinnin ohjaukseen ja kriittisyyden kehittämiseen. Menettelyt olivat pääosin 
riippuvaisia yksittäisten opettajien aktiivisuudesta. Asiasta oli sosiaalityön opettajan 
mukaan kyllä keskusteltu opettajien kokouksessa keväällä 2001. Joitakin yhteisiä ohjaus-
toimia on ollut. 

Laitokselle oli laadittu metodiopintojen opas Lue – tulkitse – kirjoita (2. uudistettu 
painos 1999), jossa selostetaan muun muassa tiedonhankintaa ja lähteiden käyttöä sekä 
lähdeviitteiden merkitsemistä. Oppaassa todetaan, että lähteiden kautta kirjoittaja osoit-
taa, mitä aikaisempi tuloksia hänellä on ollut tiedossa, millaisia metodeja hän käyttää ja 
miten hän suhteuttaa tuloksensa toisten tulkintoihin. Kirjallisuuden hankinta ja käyttö on 
syytä aloittaa jo ideointivaiheessa esimerkiksi tietokantahakuja tekemällä. Lähteiden 
käytössä on tärkeää sekä itsenäinen tulkinta että lähteiden omien ehtojen huomioon 
ottaminen. Tämä tarkoittaa sen kokonaisuuden huomioon ottamista, josta lainaus tai 
lähde on osa. Käytettyihin lähteisiin voi joko tukeutua tai suhtautua kriittisesti. Edellinen 
tapa on yleinen, mutta joskus on tarpeellista ryhtyä kritisoimaan aiheesta esitettyjä 
näkemyksiä. 

Kirjallisuuden käytön ohjeita sisältyi myös oppaaseen Pro gradu -tutkielma 2001. Sii-
nä sanotaan, että tutkimusongelma taustoitetaan aiheeseen liittyvällä aiemmalla tutki-
muksella ja keskustelulla sen kanssa. Todetaan, että sanoma- ja aikakauslehtien artikkelit 
eivät useinkaan ole relevantteja lähdeaineistoja. Jos jokin päivälehti esittelee tutkimustu-
loksia tai tilastoja, on paras etsiä alkuperäislähde. Sen sijaan lehtiartikkelit ovat usein niin 
sanottuja aineistolähteitä, joita analysoidaan ja tulkitaan systemaattisesti samaan tapaan 
kuin esimerkiksi haastattelemalla kerättyjä aineistoja. 

Aiemmin oli sekä sosiaalipolitiikan että sosiaalityön opetuksessa jakso, jossa opiskeli-
jat kirjoittivat arvosteluja väitöskirjoista. Analyysia varten oli seikkaperäinen kysymys-
luettelo ja varsin valaiseva esimerkkianalyysi (Juhila & Lehtonen 1996). Kysymysluette-
lossa oli 34 kysymystä ryhmitettynä kuuteen osaan, jotka olivat seuraavat: 

1. Otsikkoanalyysi: oli tarkasteltava, kertooko pelkkä otsikko, mitä tutkimus käsittelee, 
mikä on tutkimusongelma, mikä on tutkimuksen kohde jne. 

2. Tutkimuksen tarkoitus ja ydinsanoma: mihin tutkimusongelmaan etsitään vastauksia, 
miksi ongelma on tärkeä, mitä vastauksia ja johtopäätöksiä on saatu. 

3. Tutkimuksen käsitteistö ja teoria: keskeiset käsitteet ja niiden määrittely, käsitteiden 
kytkeytyminen toisiinsa, muodostuuko käsitteistä jonkinlainen teoreettinen viitekehys, 
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asetetaanko hypoteeseja ja olettamuksia, joita pyritään testaamaan empiirisen aineiston 
kautta jne. 

4. Tutkimuksen toteuttaminen: empiiriset aineistot, aineiston keruu, analyysimetodi, 
miten analysoitu, analyysin luotettavuuspohdinta jne. 

5. Kuka tutkimuksessa puhuu ja kenelle: mille kohderyhmälle raportti on tarkoitettu, 
miten tutkijan rooli on määriteltävissä, mikä on tutkimuksen suhde muihin teksteihin 
ym. 

6. Onko tutkimus onnistunut tai epäonnistunut: onko tutkimusongelma selkeästi asetettu 
ja rajattu, saatiinko vastauksia ongelmaan, puuttuuko tutkimuksesta olennaisia osia, 
perusteluja ja keskusteluja, onko raportti saatu lukijaystävälliseksi, millainen on tut-
kimuksen käytännöllinen merkitys jne. 

Yksi sosiaalipolitiikan ja yksi sosiaalipedagogiikan opiskelija oli suorittanut väitöskirja-
analyysijakson. Sosiaalipolitiikan opiskelija muisteli keskustelujen olleen vilkkaita, ja 
sosiaalipedagogiikan opiskelija sanoi kurssista olleen hyvin paljon hyötyä tieteellisten 
tekstien lukemiselle. Opettajat katsoivat, että jakso oli ollut itsessään hyvä, joskin kovin 
raskas vetää. Siitä luovuttiin, kun oli tarpeen parantaa opiskelijoiden valmiuksia osallis-
tua erilaisiin projekteihin. Tämän takia kehitettiin tutkimusprojektijaksot. Ajateltiin, että 
kirjallisuuden arvioinnin opetusta voitaisiin antaa proseminaarissa ja seminaarissa.  

Väitöskirja-arviointien yhteydessä tutustuttiin jossain tapauksissa myös tieteellisissä 
aikakauslehdissä olleisiin arvosteluihin. Eräs opettaja oli havainnut tämän olleen itseluot-
tamusta lujittava kokemus. Opiskelijat kokivat omat arvionsa paremmiksi kuin lehdissä 
olleet.  

He ensin esittivät sen omansa ja sitten pistettiin rinnalle vaikka Sosiologia -
lehdessä tai Januksessa julkaistu kirjallisuuskritiikki tästä samasta tutkimuksesta. 
Niin opiskelijalla oli ihan riemastunut tunne, että mehän tehtiin paljon paremmin ja 
kuinka toi on saattanut sanoa noin, ja sitten me luettiin rinnalla jotain Luostarisen ja 
Väliverrosen kritiikin, mikä on kritii- Tekstinsyöjiä, niin tätä tutkimuskritiikkiä ja 
katsottiin, että minkälaista kritiikkiä on käytetty tutkimustuloskeskeistä, vaikutus-
keskeistä ja opiskelijat huomasi, että hei, onks tää bluffi, onko nää ollu kavereita 
keskenään, ne saattoi kysyä, tiedätkö sinä, kuka tää on. Onko tämä ollut verivihol-
linen? Miten se on voinut kirjoittaa näin? Tämähän on ollut hyvä tutkimus, ja hei-
dän niin kuin omanarvontuntonsa nousi, että mehän ollaan kompetentteja. Että se 
oli pedagogisesti valtavan hyvä prosessi, että ne on niitä kursseja, joissa on opetta-
jana kokenut, että tämä onnistui, mehän osataan jotain. (S4) 

Haastateltujen opettajien ja opiskelijoiden antama muu kuva kirjallisuuden arvioinnin 
opetuksesta ja ohjauksesta oli seuraava. 

Toinen sosiaalipolitiikan opettajista harrasti tutkimusprojektiopinnoissa sitä, että opis-
kelijat pantiin analysoimaan tieteellisiä artikkeleita. Tällöin tarkasteltiin artikkelien 
rakennetta ja argumentoinnin tyyliä. Haastateltu kertoi kehottavansa opiskelijoita tutus-
tumaan alan tieteelliseen keskusteluun lukemalla vähintään yhtä aikakauslehteä kuten 
Janusta, Sosiologiaa tai Yhteiskuntapolitiikkaa. Ulkomaisia aikakauslehtiä hän oli tuonut 
silloin tällöin opetusryhmiin. Hänen havaintojensa mukaan kiinnostus keskustelun 
seuraamiseen heräsi viimeistään gradua tehtäessä. Haastateltu opiskelija kertoi, että 
graduryhmässä tehdyn selvityksen mukaan vain kahdelle tuli Janus kotiin.  
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Tämän opettajan mielestä arvioinnin opiskelua tapahtui läpi koko sosiaalipolitiikan 
opiskelun: 

No kyllä minusta sitä koetetaan siis ihan opiskelun alusta, alusta loppuun. Että siis 
ihan tämmöinen nyt tämmöinen seminaarityöskentely nyt on hyvä esimerkki siitä. 
Että meillä esimerkiksi approssa on esimerkiksi tällainen opintojakso kuin Sosiaali-
set ongelmat nimeltään, jossa opiskelijat kokoaa tietoa jostain, jostain sosiaalisesta 
yhteiskunnallisesta ongelmasta ja siitä sitten työstävät ensimmäisen seminaaripape-
rinsa, ja sillä tavalla ikään kuin opetetaan opiskelijat alusta lähtien tällaiseen tutki-
vaan asenteeseen ja tutkivaan oppimiseen. Ja luultavasti se luo valmiuksia sitten 
lopulta työelämään asti. (S2) 

Toinen sosiaalipolitiikan opettaja kertoi, että tutkielmaseminaarin yhteydessä oli opiskeli-
joiden pitänyt lukea Umberto Econ Oppineisuuden osoittaminen ja Luostarisen ja Väli-
verrosen Tekstinsyöjät. Opettaja neuvoi opiskelijoita lukemaan tieteellistä kirjallisuutta 
toisin kuin tenttikirjoja ja kiinnittämään huomiota metodiin, siihen, miten tulokset on 
saavutettu, tutkimusongelman asetteluun ja tutkimuksen kokonaisuuteen.  

No opiskelijoita kehotetaan niin kuin katsoon erilailla sitä, kuin tenttikirjaa, että jos 
tentissä, tenttiin niin kuin luetaan tulokset, tutkimuksen tulokset, niin tässä kriitti-
sessä lukemisessa niin, niin kiinnitetään kauheasti huomio metodiin, miten nämä 
tulokset on saavutettu ja tämmöiseen tutkimuksen kokonaisuuteen, tutkimusongel-
ma-asetteluun ja niin edelleen. (S3) 

Sosiaalipolitiikan opiskelijoista toinen kritisoi sitä, että opettajat eivät tunnu tietävän, 
mitä aiemmin on opetettu tai jätetty opettamatta. Toinen kertoi, että ulkomaisia tieteellisiä 
aikakauslehtiä ei ollut esitelty opetuksessa, johon hän oli osallistunut.  

Sosiaalipedagogiikan opiskelijakin arvosteli sitä, että ulkomaisia aikakauslehtiä ei juu-
rikaan selostettu. Sosiaalityön opettaja sanoi, että tieteellisistä aikakauslehdistä oli kyllä 
kerrottu keskeiset ja seuraamisen arvoiset julkaisut.  

Sosiaalityön seminaarissa kehotettiin tutustumaan siihen, mitä opiskelun oppaissa sa-
notaan kriittisestä lukemisesta. Seminaarin alussa oli luetettu osia oppaista.  

Elikkä juuri niin kuin, yritetään opettaa siihen kriittiseen lukemiseen, se on ihan 
julkilausuttu tavoite siellä ja kerrotaan, että mitä se on se kriittinen lukeminen ja 
siellä muistaakseni on semmoinen esimerkki, jota mielellään käyttää, että usein 
meidän opiskelijat kuitenkin, varsinkin jos ne on kenttätyössä, kentällä olleet pal-
jon, niin he hirveän paljon tukeutuu tämmöiseen ammatilliseen kirjallisuuteen tai 
hallinnollisiin teksteihin ja ikään kuin viittaavat niihin tosiasioina. Ja niin kuin 
näissä ohjeistuksessa otetaan tämä esimerkiksi ja todetaan, että niihin pitää suhtau-
tua teksteinä myöskin. (S4) 

Tämä opetus oli jäänyt muistiin. Sosiaalityön opiskelija kertoi, että ohjeena lehtien 
käytöstä oli kehotettu erottamaan tieteelliset aikakauslehdet ja ammatilliset lehdet ja 
punnitsemaan eri lähteiden käyttöarvoa. 

Tuota niin on käyty se, että niin kuin läpi, että mitä tavallaan ne tieteellisesti luotet-
tavat tai se kirjallisuus, elikkä tuota niin vähän niin kuin alan ammattilehdistö, Ja-
nus ja sitten soveltuvin osin vaikka tämä Sosiaalityöntekijä ja Sosiaaliturva ja se 
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tuota niin täytyy jo pitää mielessä, että tavallaan minkälaisen painoarvon niille kir-
joituksille antaa. (SO2) 

Vihjeiden antaminen sopivasta kirjallisuudesta näytti olevan runsasta, ja tämä tuli esille 
myös opiskelijoiden kertomuksissa. Kirjallisuusvihjeitä mentiin kysymään muiltakin 
opettajilta kuin gradun ohjaajalta. Tätä eräs opettaja perusteli sillä, että ohjaaja tuntee 
osan kirjallisuutta hyvin, osan huonommin kuin joku muu opettaja.  

9.3.3  Kirjallisuuden arviointikriteerit 

Sosiaalipolitiikan opettaja kertoi antavansa seuraavan kriteeriluettelon tutkimusraportin 
arviointiin: onko aihe perusteltu ja kiinnostava, liittyykö yhteiskunnalliseen keskusteluun, 
onko aihe hyvin rajattu, onko tutkimusongelma tiivistetty harvoihin tutkimuskysymyk-
siin, miten tutkimus on taustoitettu, miten tutkimusmenetelmiä, kerättyjä aineistoja ja 
analyysimenetelmiä on perusteltu, millainen on analyysi ja onko saavutettu uusia kiinnos-
tavia tuloksia. Kirjoittajan nauttima arvostuskin oli otettavissa huomioon.  

Toinen sosiaalipolitiikan edustaja neuvoi huomion kiinnittämistä metodiin, siihen, mi-
ten tulokset on saavutettu, tutkimusongelman asetteluun ja tutkimuksen kokonaisuuteen.  

Sosiaalityön opettajat painottivat, että on katsottava mihin perinteeseen, minkälaiseen 
tietokäsitykseen tutkimus sijoittuu ja missä kontekstissa tieto on tuotettu. Tämän selvit-
tämiseksi on tarkasteltava käsitteistöä, terminologiaa ja lähteitä. Hyvän tutkimuksen voi 
tehdä monella tavalla, koska on erilaisia traditioita, joitten kesken voi valita. Tätä oli 
joskus demonstroitu laadullisen tutkimuksen harjoituksissa siten, että samaa haastattelu-
aineistoa oli analysoitu eri tavoin, esimerkiksi narratiivisesti tai identiteetin rakentamisen 
näkökulmasta. Sosiaalityön opiskelijan silmin tilanne oli kirjava, suuria teorioita ei ollut, 
ja tutkimuksen postmodernissa hajanaisessa kentässä oli tehtävä oma perusteltu ratkaisu.  

Vastaukset kysymykseen käyttökelpoisen kirjallisuuden iästä olivat kaksitahoisia. Yh-
täältä kehotettiin tuoreen kirjallisuuden käyttöön. Pari opettajaa neuvoi lähtemään uu-
simmasta kirjallisuudesta ja etenemään niiden lähdeluettelojen avulla vanhempaan 
kirjallisuuteen. Sosiaalipolitiikassa 1990-luvun alkupuolen lama oli muuttanut tilannetta 
niin, että 1980-luvun hyvinvointivaltiokirjallisuus ei enää ollut relevanttia kuin tutkimuk-
sen kohteena. Sosiaalityön alalla yliopistollista tutkimusta oli tuotettu vain vähän ennen 
1990-lukua, jolloin sen määrä kasvoi nopeasti. Toisaalta oli muistettava klassikot ja 
mentävä alkulähteille eikä tyydyttävä siteeraamaan referoivaa tekstiä. Sosiaalityön 
opettaja sanoi seuraavasti käyttökelpoisen kirjallisuuden iästä: 

– – siinä on kaksi juttua. Että jos on kyse niin sanotuista klassikoista, niin se voi 
olla vaikka kuinka vanha. Jostain sellaisista perusjutuista tai tiedon asioista, joita 
nyt käytetään koko ajan uudelleen ja uudelleen, jotka elää. Mutta sitten on sellaista 
vanhentuvaa tietoa, meidänkin alueella, vaikka se olisi kuinka tieteellistä, että siitä 
tietää jo, että gradulausunnossa lukee, että kirjallisuus on 10 vuotta vanhaa, ja tästä 
on jo kirjoitettu jo hyvin paljon sen jälkeenkin, että olisi vähintään pitänyt sitten 
päivittää se tieto. Että semmoisista yritän huomauttaa, että ei semmoisia saisi tulla. 
(S1) 
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Arto Noron (1991) mukaan ainakin jotkut sosiologit lukevat tiettyjen klassikkojen teoksia 
jatkuvasti. Sama pätee ilmeisesti sosiologiaan nojaavissa sosiaalitieteissäkin. Klassikko-
jen lukemiselle on syynä, että sosiologian klassiset teoriat sisältävät jotain, jota ei ole 
vielä täysin absorboitu tuoreempaan kirjallisuuteen.  

Opettajat muistelivat puhuneensa referee-lehdistä, mutta opiskelijat eivät tätä varmis-
taneet. Kotimaiset sosiaalialan tieteelliset lehdet oli joka tapauksessa mainittu nimeltä. 
Ammattilehtien kirjoituksia ja järjestöjen julkaisemia opaskirjasia saattoi käyttää tutki-
musaineistona, mutta lähdekirjallisuutena lähinnä vain silloin, jos kysymyksestä ei vielä 
ollut tieteellistä kirjallisuutta. Komiteanmietintöjä ja hallinnollisia selvityksiä ei ollut 
syytä ottaa lähdekirjallisuudeksi. Gradut sopivat käytettäväksi, kunhan niihin suhtaudut-
tiin kriittisesti ja katsottiin niistä annetut lausunnot.  

Sosiaalipolitiikan opettaja arveli opetuksessa välittyvän rivien välissä, missä arvossa 
tiettyjä tutkijoita ja lehtiä pidetään.  

No kyllä varmaan siihen maineeseen nyt sillä tavalla tulee ainakin rivien välissä 
viitattua, että se käy nyt ilmi jollakin tavalla opiskelijoille. Ehkä huomaamattaankin 
sitä, mitä itse arvostaa, niin sitä tietysti korostaa ja ja se tulee niin kuin esille, mutta 
että sekin tietysti kuuluu asiaan. Näinhän sen pitää ollakin. (S2) 

Opiskelijat eivät tuoneet tällaista esille haastatteluissa.  

9.3.4  Suhtautuminen verkkoaineistoon 

Kaikki opettajat olivat kiinnittäneet huomiota laitoksen metodiopintojen oppaassa koh-
taan, jossa verkkoaineiston käytön yhteydessä opastetaan viittaamista elektronisiin 
tietolähteisiin (Lue 1999, 20–21). Oppaassa sanotaan tässä kohtaa: “Monet tieteelliset 
aikakauslehdet julkaistaan nykyisin elektronisessa muodossa (usein paperiversion ohella) 
eikä niiden luotettavuutta ole syytä epäillä enempää kuin painettujenkaan lehtien. Toisaal-
ta Internetissä on helppo julkaista mitä tahansa, että on syytä olla kriittinen lähteidensä 
suhteen.” Viittaamisessa oli lisättävä – painettuihin julkaisuihin verraten – ainakin kolme 
uutta tunnistetietoa: lähteen saatavuus, käyttötapa ja viittauksen ajankohta. 

Kaksi opettajista ei antanut muuta opastusta, kaksi kertoi korostavansa kriittisyyttä. 
Toinen totesi, että opiskelijat olivat Internetin käytössä opettajia pitemmällä ja hyödynsi-
vät verkkoaineistoa aktiivisesti mutta melko kritiikittömästi. Kukaan opettajista ei itse 
hyödyntänyt muuta verkkoaineistoa kuin tieteellisiä lehtiä. 

Opiskelijat pitivät verkkoaineiston käyttöä sallittuna, mutta kriittistä suhtautumista 
edellyttävänä. Viittausten tekemisen ohjeista kaikki olivat tietoisia. Yksi opiskelijoista ei 
ollut käyttänyt gradua tehdessään verkkoaineistoa, kolme oli. Kaksi oli poiminut verkosta 
säädöstekstejä, koska se oli helpompaa kuin painettujen oikeuslähteiden käyttäminen. 
Kolmas teki tutkimusta aiheesta, josta löytyi hyvin vähän kirjallisuutta Tampereen yli-
opiston kirjastosta. Hän oli etsinyt aineistoa verkosta hakusanoilla ja hyödyntänyt sitten 
amerikkalaisten tutkijoiden kotisivuilla olevia raportteja.  
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9.3.5  Opiskelijoiden taidot 

Opettajien käsityksen mukaan opiskelijoilla ei ollut huomattavia ongelmia kirjallisuuden 
löytämisessä. Arvioinnin taidoissa ilmeni eroja. Tutkimukseen suuntautuvat opiskelijat 
harjaantuivat arvioinnissa varsin pitkälle. Katsottiin, ettei voitu vaatia, että opiskelijat 
pystyvät tunnistamaan tutkimusraportissa käytetyn lähestymistavan ja tradition samalla 
tavalla kuin kokenut tutkija. Tälle tasolle pääseminen vaatii vuosia. 

Kuinka paljon pitää artikkelia tai kirjaa katsoa, että saa tämän lähestymistavan sel-
ville? (VK) 

No tuota, mä voin olla huolimaton, mutta musta tuntuu, että mä näen sen aika, että 
mä luen johdannon ja katson sen kirjallisuusviitteen, että se jotenkin jo se käsitteis-
tö tai terminologia, jota käytetään siinä, niin paljastaa sen. (S1) 

Pystyykö opiskelijat samanlaiseen arviointiin kuin kokenut tutkija? (VK) 

– – ei voi vaatia, että pystyy. Että sehän on yksi semmoinen, mitä sitten voi opiskel-
la, että en tiedä. Kyllä se on minusta niinku semmoinen ainakin vuosien työn tulos 
enemmänkin. (S1) 

Opiskelijoiden suurimmat puutteet ja ongelmat ilmenivät tavassa käyttää tekstejä ja 
panna ne keskustelemaan keskenään. Opiskelijat kyselivät, millainen heidän oma panok-
sensa olisi oltava ja kuinka tiukasti on pohjauduttava lähteisiin. Sosiaalipolitiikan opettaja 
neuvoi muodostamaan luetusta oman käsityksen ja katsomaan, mikä eri julkaisuissa oli 
oman tutkimuksen kannalta merkittävää: 

Niin sitten opiskelija kysyy, että mikä sitten voi olla sitä mun omaani. Niin saada se 
opiskelija ymmärtämään se, että kun hän lukee jonkun tieteellisen tekstin ja muo-
dostaa siitä oman käsityksensä. Sitten lukee toisen tieteellisen tekstin ja muodostaa 
siitä. Ja sitten hän tekee sen oman synteesin siitä, että tuota, että mikä tässä oli 
merkittävää, mikä tässä toisessa, ja miten näitä voisi kenties kritisoida toistensa 
näkökulmista ja mitä niistä voi sitten syntetisoida jotain semmoista, joka taas aut-
taisi sitä tutkimushommaa eteenpäin. Ja tuota niin tämä, tämän kun saa menemään 
perille, niin sitten pääsee eteenpäin. (S2) 

Sosiaalityön opettajan mielestä pulma oli se, että opiskelijat eivät uskalla suhtautua 
tutkimuksiin kriittisesti, vaan tutkimuksia ja tutkijoita kumarretaan.  

Että kuinka he voisivat, minähän olen vasta tuota ylioppilas ja nämä ovat tohtorei-
den töitä, tämmöisiä kommentteja kuulee seminaareissa. Mutta että sitten kun sitä 
lähiluentaa tehdään ja niitä analysoidaan teksteinä, jolloin häivytetään se tekijä ja 
tämä status jotenkin sinne taustalle, niin se opiskelijoiden pelko jotenkin väistyy, ja 
se on melko riemastuttava kokemus sitten heille itselleenkin. (S4) 

Turha kunnioitus saadaan siis poistetuksi analysoimalla tekstejä tekijä unohtaen. 
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9.3.6  Yhteenveto 

Sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä oli tavoitteena kasvattaa opiskelijoita kriittiseen 
analyyttiseen ajatteluun. Kirjallisuuden itsenäistä käyttöä harjoiteltiin jossain määrin 
opiskelun alkuvaiheista lähtien. Kirjaston antamaa tiedonhaun opetusta suositeltiin 
opiskelijoille. Kirjallisuuden haun keinoina mainittiin linkitys hyvän tutkimuksen lähteis-
tä ja lähinnä kotimaiset bibliografiset tietokannat. Kirjallisuuden arvioinnin opettamiseksi 
oli aiemmin harjoitettu väitöskirjojen analyysia. Tieteellisten aikakauslehtiartikkeleiden 
erittely oli toinen opetustapa. Sosiaalityön opettajat olivat kehottaneet kiinnittämään 
huomiota, mihin tutkimusperinteeseen käytettävä julkaisu kuului. Sosiaalipolitiikan 
puolella mainittiin arviointikriteereinä tutkimuksen tekotapaan liittyviä seikkoja. 

9.4  Kirjallisuudentutkimus 

9.4.1  Opetuksen tavoitteet ja rakenne 

Tampereen yliopistossa kirjallisuudentutkimuksen opetusta annetaan taideaineiden 
laitoksella. Varsinaisia kirjallisuusaineita ovat Suomen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuus-
tiede. Lisäksi laitoksella sijaitsevat mediakulttuurin, taidehistorian sekä teatterin ja 
draaman tutkimuksen oppiaineet, joita ei tarkastella tässä tutkimuksessa. 

Suomen kirjallisuudessa tutkimuksen ja opetuksen pääpaino on (Ihonen 2002, 26): 

− tekstien erittelyn ja tulkinnan taitojen harjaannuttamisessa 
− kirjallisuuden teoriassa 
− kirjallisuudentutkimuksen metodeissa 
− Suomen kirjallisuuden historiassa, kirjallisen elämän ilmiöissä ja kaunokirjallisuudes-

sa  
− kirjallisuuden opettamiseen harjaannuttamisessa  
− kirjoittamiseen ja muuhun kirjallisuudesta viestimiseen kouluttamisessa. 

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksen tavoite on perehdyttää opiskelijat kirjallisuuden ja 
kirjallisten ilmiöiden systemaattiseen tutkimukseen. Oppiaineen alaan kuuluvat klassisen 
kaunokirjallisuuden ja populaarikirjallisuuden tutkimus (poisluettuna kotimainen kirjalli-
suus), kirjallisuushistoria, kirjallisuuden teoria, tekstianalyyttinen metodiikka ja poetiik-
ka. Valmiuksia pyritään antamaan myös kirjallisuuden ja ympäröivän taidemaailman sekä 
kulttuurissa omaksuttujen tekstuaalisten käytänteiden välisen suhteen tutkimiseen. (Hu-
manistinen 2000, 167.) 

Eräs haastateltu opettaja mainitsi yliopisto-opetuksen tehtäväksi oikaista kirjallisuu-
desta kouluopetuksessa syntyneitä näkemyksiä. Opiskelemaan tullessaan aika monella on 
esimerkiksi käsitys, että jokaisesta kaunokirjallisesta teoksesta pitää etsiä jokin sanoma. 

Opetuksessa on tieteelliseen ajattelutapaan perehdyttäminen tärkeää, toisaalta kotimai-
sessa kirjallisuudessa oli sisällytetty opiskeluun myös ammatillisia elementtejä kuten 
harjoittelujakso esimerkiksi toimituksessa tai kustantamossa. 
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Suomen kirjallisuus pääaineena valmistuneet ovat sijoittuneet ennen muuta opettajiksi, 
toiseksi yleisin ammatti on ollut kirjastonhoitaja ja kolmas toimittaja. Ammatti näyttää 
määräytyvän pitkälti maisterin tutkinnon sivuaineiden mukaan. Kustannusala olisi monel-
le toiveammatti, mutta työpaikkoja avautuu hyvin vähän. (Ihonen 2002, 2–4.) Yleisen 
kirjallisuustieteen maisterit sijoittuvat samantapaisesti: kulttuurialan tehtäviin, toimitta-
jiksi, kirjastonhoitajiksi, opettajiksi ja tutkijoiksi. Myös uudet viestintävälineet ovat 
kiinnostaneet työpaikkoina.  

Opiskelijan käsityksen mukaan moni hakeutuu kirjallisuustieteitä lukemaan etsiäkseen 
itseään. Sitten tulee niitä, jotka aikovat kirjailijoiksi ja arvelevat oppivansa kirjoittamaan 
lukemalla kirjallisuudentutkimusta. Kotimaisen kirjallisuuden opettaja oli kyselyissään 
todennut noin puolen opiskelijoista olevan harrastajakirjoittajia, ja keskimäärin yksi 
debytoi vuosittain kaunokirjailijana. Haastatellut opiskelijat kokivat opetuksessa keskei-
simmiksi kirjallisuuden analyysin taidot. 

Teorioiden runsaus aiheuttaa opiskelijoille ongelmia. Opiskelijat uskovat yliopistoon 
tullessaan, että saisivat suhteellisen ristiriidatonta ja yhdenmukaista tietoa. He joutuvat 
kuitenkin toteamaan, että mistä tahansa asiasta on useampia näkökantoja ja että tutkimuk-
sen menetelmät ja jopa kohdekin ovat avoimia. Saattaa kestää vuosia kehittää perusym-
märrys eri suuntauksista ja valita itselle soveltuva.  

Erään opettajan ja erään opiskelijan luonnehdinnoissa tuli esille mielenkiintoisia nä-
kökulmia kirjallisuuteen ja kirjallisuudentutkimukseen. Opettaja lähti liikkeelle siitä, 
mistä kirjallisuudesta on kysymys. Kirjallisuus kertoo omalla hitaalla ja yksityiskohtaisel-
la tavallaan, miten ihmiset ovat ajatelleet ja kuvitelleet, menneisyydessä ja nyt. Tutki-
muksessa on kysymys ymmärryksen ja itseymmärryksen hankkimisesta. Tutkimus 
seuraa, mitä virtauksia ajassa liikkuu, mutta pyrkii tekemään ymmärrettäväksi myös 
kirjallisuuden historian. Opiskelija katsoi opiskelijoiden tulevan laitokselle odottaen, että 
puhutaan kirjallisuudesta. Mutta kirjallisuudentutkimuksen opiskelussa opitaan jotain 
itsestä ja maailmasta. Opiskelijan mielestä kirjallisuuden teoria on paljolti filosofiaa. Jotta 
voisi ymmärtää kirjallisuuden teorioita, pitäisi tuntea hyvin länsimaista filosofiaa, mikä 
on kovin laaja tehtävä. Tässä pilkahtaa näkyville ideahistoriallinen kirjallisuuden tutki-
muksen näkemys (Nevala 1983, 128–129). 

Luvussa 8.4.1 todettiin arvot ja ideologiat kirjallisuudentutkimukselle tärkeiksi. Kau-
nokirjallisuus on ollut varsin merkittävä arvojen välittäjä, ja kirjallisuuden tutkijatkin 
ovat olleet rakentamassa kirjallisia kaanoneita. On katsottu, että on joitakin arvoja, joita 
on tärkeä siirtää opettajien toimesta opiskelijoille. Mutta nyt on selvästi menty siihen, että 
kirjallisuustieteen opetuksessa ei välitetä arvoja avoimesti, vaan ainakin virallisesti vain 
analysoidaan kirjallisuudessa muodostettuja arvoja.  

Suomen kirjallisuudessa oli Tampereella aineopinnoissa kaksi erikoistumislinjaa: kult-
tuurin tutkimus ja kirjallinen työ sekä kirjallisuuden opetus. Yleisessä kirjallisuustieteessä 
vaihtoehtoja oli neljä: 1) poetiikan, tekstianalyysin ja tekstintulkinnan erikoistumissuunta, 
2) kirjallisuushistorian ja lajiteorian erikoistumissuunta, 3) kirjallisuuden ja kulttuurin 
erikoistumissuunta sekä 4) feministisen kirjallisuudentutkimuksen ja gender-tutkimuksen 
erikoistumissuunta. Lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi suuntautuville oli 
yleisessä kirjallisuustieteessä oma kokonaisuutensa, joka oli osittain yhteinen Suomen 
kirjallisuuden kanssa. 

Opetuksessa oli varsin vähän pakollista kontaktiopetusta. Suomen kirjallisuudessa pa-
kollisten jaksojen määrä oli pääaineopiskelijoille runsaampi kuin sivuainetta suorittaville. 



 155

Tyypillinen piirre oli tentittävän kaunokirjallisuuden suuri määrä. Useat opintojaksot voi 
suorittaa vaihtoehtoisin tavoin: tenttimällä tai kirjoittamalla esseitä ym.  

Suomen kirjallisuudessa oli seminaarityyppisiä jaksoja seuraavasti: aineopinnoissa 
proseminaari, syventävissä opinnoissa seminaari ja tutkielmapiiri. Tutkielman laajuudeksi 
oli merkitty 20 opintoviikkoa. Tutkielman teon alkuvaiheessa oli tehtävä 2 opintoviikon 
harjoitustyö nimeltään Tieteellinen problematisointi. (Humanistinen 2000, 163–166.) 

Yleisessä kirjallisuustieteessä proseminaaria edelsi aineopinnoissa tieteelliseen tutki-
mukseen johdattava jakso, johon sisältyi tutustumista tiedonhaun menetelmiin ja tutki-
musaineiston valintaan liittyviin kysymyksiin. Syventäviin opintoihin kuului muun 
muassa seminaari ja tutkielmaseminaari, molemmat lukukauden pituisia. Tutkielman 
laajuus oli 20 opintoviikkoa kuten Suomen kirjallisuudessakin. (Humanistinen 2000, 
170–171, 174.) 

Opettajien luonnehdinnoissa opetuksen rakenteesta mainittiin, että alussa ja lopussa 
opiskelijoista pidetään hyvää huolta, mutta välivaiheessa he joutuvat selviämään melko 
lailla itsekseen. Opiskelijat myönsivät, että aika yksinään saa töitä tehdä. Apua kyllä 
annetaan, jos sitä pyytää. Eräs opettaja valitti sitä, että laitoksella ei juurikaan ollut 
tutkimusryhmiä, joihin opiskelijat voisi kytkeä. 

9.4.2  Kirjallisuuden käyttö ja arvioinnin ohjaus 

Mahdollinen kriittinen suhtautuminen kurssikirjallisuuteen ei tullut haastatteluissa juuri-
kaan esille. Erään opiskelijan mielipide oli samanhenkinen kuin luvussa 10 mainittu 
Juhani Pihlajan näkemys käyttökelpoisuudesta ratkaisevana kriteerinä. Opiskelija kertoi 
poimivansa kurssikirjoista ja muustakin kirjallisuudesta vain itseään kiinnostavan: 

Sinä luet kurssikirjat yhden kerran? (VK) 

Yhden kerran ja monesti teen niistä muistiinpanoja. Eli jotain asioita, mitkä mua 
kiinnostaa, niin mä nostan sieltä ylös. Eli mä en lue niitä koskaan sillain, että jos 
joku teoria on musta ihan niin kuin kertakaikkisen typerä ja mä olen ihan eri mieltä, 
niin tietysti mä muistan sen, kun se on ollut semmoinen ”voi ei”, mutta turhaan mä 
en ala siitä mitään muistiinpanoja tekemään, koska en mä tarvii sitä mihinkään. Mä 
en aio käyttää sitä. (KO4) 

Tietojen poiminnan tärkeyttä korosti eräs opettajakin. Tutkimuskirjallisuutta on niin 
paljon, että valikointi on välttämätöntä vaikkakaan ei ongelmatonta: 

Mutta – – kun on kirjallisuudesta puhe ja sitä on niin hirvittävän paljon, niin tuota 
yksi neuvo on ollut se, että ei ole niin kuin tarkoitus, että rupeatte opettelemaan sitä 
kirjaa alusta loppuun asti, vaan niin kuin täytyy oppia semmoinen aika tehokas tapa 
hakea sieltä just se tieto, mikä sulle on olennainen, ja tuota siinä saattaa se vaara 
olla sitten taas, että se irrottuu siitä, siitä kokonaisuudesta, sieltä kaivetaankin just 
sopivalla tavalla se, mikä tukeekin sitä mun teesiä. (K5) 

Eräs opettaja luonnehti tutkimuskirjallisuuden käyttöä kirjallisuudentutkimuksen opiske-
lussa kolmivaiheiseksi raketiksi. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään kurssikirjoja dogmi-
en oppimiseen, opitaan kieli, millä puhutaan, ja saadaan peruskenttä haltuun. Ideaalitilan-
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teessa toinen vaihe, proseminaarin tienoilla, olisi kirjallisuuden käyttämistä kysymysten – 
omien kysymysten – keksimiseen. Opiskelijoiden pitäisi lakkauttaa itsensä opiskelijoina 
ja muuttua tutkijoiksi. Kun ala on niin heterogeeninen kuin on, ainoa tapa navigoida on 
jokin päämäärä, jokin kysymys, johon etsii vastausta. Tutkielmavaiheessa pitäisi sitten 
löytää vastauksia. 

Tenttiä korvaavien esseiden kirjoittamisen pohjustava materiaali valittiin tenttikirjois-
ta. Proseminaareissa opettajat esittelivät aiheiden kannalta sopivia kirjoja ja antoivat 
vihjeitä. Näin meneteltiin, koska aikaa oli vähän ja opiskelijat hallitsivat huonosti teo-
riakirjallisuutta: 

– – myöskin siitä syystä, että nämä on aika lyhyitä nämä seminaarit ja proseminaa-
rit, niin tämmöinen niin kuin usein keskeinen teoriakirjallisuus – – joudutaan anta-
maan. Tietysti kyllä voi tulkita niinkin, että meillä ei ole kovin vahva luottamus 
omiin opiskelijoihimme. Mutta sanotaan, että kokemus osoittaa, että meillä on ver-
rattain vähän opiskelijoita, jotka vielä proseminaarivaiheessa pystyy sillä tavalla 
itsenäiseen tiedon hakuun, ja vielä vähemmän niitä, jotka lukiessaan teoriakirjalli-
suutta oikeastaan tajuavat sitä, millainen dialogi kirjallisuustieteessä niin kuin syn-
tyy näiden erilaisten teoreettisten näkemysten välillä. Ja edes sitä, mihin koulukun-
taan joku teos, tutkimusteos kuuluu. (K1) 

Opiskelija piti tällaista tukea hyvänä, koska hänenkään mielestä siinä vaiheessa ei osata 
vielä kirjallisuutta valita: 

Koska tuota proseminaari niin siinä on semmoinen hirveän tärkeä vaihe, että saisi 
yhden onnistuneen työn jostakin aiheesta valmiiksi, ja silloin semmoinen loppuma-
ton lähteitten kanssa sompailu, koska sehän on siis loppumaton suo, että, mitä valit-
see ja mitä jättää pois ja, mitkä niistä on hyviä, mitkä on arvostettuja. Niin se ei ole 
niin kehittynyt se oma, tavallaan se tieto siitä tieteellisestä perinteestä, että niitä 
pystyisi itsenäisesti valitsemaan – – . Että silloin on kauheasti apua siitä, jos opetta-
ja sanoo, että tässä olisi kaksi kirjaa, että näillä sinä pääsisit alkuun tuon analysoi-
misessa. (KO1) 

Seminaarin ja tutkielman aiheen sai valita itse, eivätkä opettajat enää pystyneet antamaan 
vihjeitä kaikkien aiheitten kirjallisuudesta. Tilannetta helpotti se, että virallisen ohjaajan 
lisäksi neuvoja saattoi kysyä muiltakin. Yleisen kirjallisuustieteen edustajan mukaan 
aiheet olivat levinneet liiankin laajalle alueelle. Joku halusi esimerkiksi tehdä mainosten 
analyysia, toinen tutkia identiteettiä Internetissä. Jos aihe ei liittynyt kaunokirjallisuuteen, 
saattoi olla vaikea löytää tutkimuskirjallisuutta ja ohjausta. – Samantapainen havainto oli 
tehty Oulussa nykykirjailijoiden tutkimisesta.  

Yleisessä kirjallisuustieteessä teoriakirjallisuus oli paljolti ulkomaista. Kirjoja on jos-
sain määrin käännetty suomeksi, mutta vieraskielisen (eli lähinnä englanninkielisen) 
teoreettisen kirjallisuuden lukutaito on välttämätöntä saavuttaa.  

Pro gradu -tutkielma on tietenkin suurin ja haastavin kirjallisuuden itsenäisen käytön 
ja kirjoittamisen harjoitus. Kirjallisuudentutkimuksen hajanaisen luonteen vuoksi on 
välttämätöntä lähteä liikkeelle määrittelemällä käsitteistö ja teoriasuuntaus, jonka sisällä 
keskustelu käydään. Yhtenä keskeisenä tehtävänä on tutkimuskysymyksen oikea asetta-
minen ja rajaaminen. Kolmas olennainen piirre on reflektiivisyyden ja itsereflektiivisyy-
den harjoittelu. On tehtävä tietoisia valintoja ja mietittävä valintojen vaikutusta.  
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Seminaarit saivat opiskelijoilta jossain määrin negatiivisen palautteen. Sisällöllinen 
keskustelu ei oikein suju, muotoseikkoihin kiinnitetään huomiota. Kritiikki kohdistui 
tässä opiskelijoiden osuuteen. Eräs opiskelija oli tovereineen perustanut oman pienen 
tutkielmapiirin, joka oli ollut antoisa. 

Humanistisen tiedekunnan opiskelijoille ei ollut tiedekunnan maksamaa kirjaston käy-
tön ja tiedonhankintataitojen opetusta. Ainelaitokset tilasivat kuitenkin varsin säännölli-
sesti opiskelijoilleen räätälöityä tiedonhankinnan opetusta. (Tevaniemi 2001.) Puolet 
haastatelluista oli osallistunut kirjaston käytön kurssiin. Opiskelijoiden aukollista tietä-
mystä kuvastaa erään haastatellun kertomus opiskelijatoveristaan, joka oli etsinyt turhaan 
jotain lehtiartikkelia kirjaston luettelosta TAMCAT:ista, jossa lehdet ovat vain nimekkei-
nä.  

Opettajat olivat käyneet kirjallisuuden hakuun liittyviä seikkoja jossain määrin läpi 
proseminaarin yhteydessä. Opastusta hakuvälineisiin ja niiden käyttöön oli Suomen 
kirjallisuuden opiskelijoille kirjoitetussa Markku Ihosen opinnäyteoppaassa (2000). Siinä 
kiinnitetään huomiota myös kirjallisuustieteen termisanakirjoihin ja käsikirjoihin. Suo-
men kirjallisuudesta ei kuitenkaan ole sellaista ensyklopedistista yleiskatsausta kuin 
esimerkiksi Ranskan Dictionnaire de lítterature, joka antaa yhteisen pohjan kirjallisuu-
desta puhumiselle mutta myös jäykistää näkemyksiä. 

Suomalaisista kirjallisuudentutkimuksista on laajoja bibliografioita, jotka ovat ilmes-
tyneet Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirjoina. Tuorein julkaistiin vuonna 1997. 
Bibliografiat kattavat vuodet 1901–1994. Lisäksi vuonna 1989 ilmestyi Tampereen 
yliopiston kotimaisen kirjallisuuden julkaisusarjassa Marja Lehtisen luettelo 1800-luvun 
suomalaisista kirjallisuudentutkimuksista. Kansainvälisiä painettuja bibliografioita ovat 
esimerkiksi Humanities Index, joka on myös tietokantana, ja Years Work in English 
Studies. 

Tampereen yliopiston kirjastossa oli kirjallisuudentutkijoille tarjolla kotimaisten viite-
tietokantojen lisäksi muun muassa Humanities Index, MLA (International Bibliography of 
Books and Articles of the Modern Languages and Literatures), PCI (Periodical Contents 
Index) sekä Social Sciences Citation Index (SSCI), johon palveluun sisältyi myös Arts & 
Humanities Citation Index. Vuonna 2002 oli aiemmin CD-ROM:ina ollut SOPHIA saatu 
käyttöön tietokantana. Näistä tietokannoista vain yksi tuli esille opettajahaastatteluissa. 
Kaksi gradua tekevää opiskelijaa ei ollut käyttänyt lainkaan viitetietokantoja, kolmas 
valitti jääneensä vaille niiden opastusta. Eräs opettaja mainitsi, että ulkomaisten tietokan-
tojen käyttö ei ole kannattavaa, kun opiskelijoiden käyttöön ei ole varaa tilata kirjallisuut-
ta kaukopalvelun kautta. Itse hän haki kirjallisuutta lähinnä julkaisujen lähdeluetteloista. 

Perinteiseen tapaan todettiin, että mikään ei voi korvata kirjastossa kävelyä ja kirjojen 
katselua. Tämä vastaa sitä, millaiseksi luvussa 6.1.1 selostetut tutkimukset kuvasivat 
humanistien tiedonhakua. Väitettiin edelleen, että minkäänlaiset tiedonhakumenetelmät ei 
humanistisella alalla tarjoa kuin murto-osan siitä, mikä on harjaantuneen tutkijan ja 
opettajan tieto asioista.  

Eräs haastateltu opettaja katsoi, että kirjallisuudentutkimuksessa ei ole oikeastaan ko-
vinkaan merkittävää, miten hyvin löytää jostakin aiheesta tehtyä tutkimusta. Hän käytti 
esimerkkinä aihetta “Pohjalaisuuden problematiikka Antti Tuurin teoksessa Lakeuden 
kutsu”. Voidaan ajatella, että etsittäisiin ensin, mitä pohjalaisuudesta on kirjoitettu ja 
sitten, mitä on sanottu kyseisen teoksen kerronnan rakenteesta – siinähän kaikki on 
kertojaminän puhetta. Aiheen tutkimuksessa on kuitenkin tärkeintä, miten pystyy luke-
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maan kyseistä romaania asetetusta näkökulmasta niin, että syntyy uusia kytkentöjä. 
Valtavan tietämyksen hankkiminen voi olla gradun tekijälle jopa haitallista. Rupeaa 
tuntumaan, että asiasta on jo sanottu kaikki. Hyödyllisintä olisi löytää jokin samantapais-
ta aihetta käsittelevä tutkimus, jota voisi käyttää pohjana tutkimuskysymysten laatimisel-
le.  

Haastatellun mielestä kirjallisuushistorian kirjoituskaan ei enää käytä tutkimusta pe-
rinteiseen tapaan. Niin sanottua historiallista faktaa ei ole ongelmattomasti olemassa. 
Jonkin kirjan ilmestyminen tiettynä vuonna on fakta, mutta mikä merkitys sillä on? 

Toinen haastateltu tähdensi kuitenkin, että kirjallisuutta etsittäessä kannattaa ensim-
mäiseksi kiinnittää huomiota julkaisun aiheeseen: 

 
No tietysti se aihepiirihän siinä on aika ratkaiseva, – – . Siis kirjan tai tutkimuksen 
tittelin perusteella jo tietää, että se mahdollisesti sivuaa tätä, tätä asiaa niin. (K5) 

 
Kirjallisuuden arvioinnin ohjauksessa opetettiin sietämään koulukuntien moninaisuut-

ta ja pyrittiin kehitettiin ainakin jonkinlaista ”henkien erottamisen kykyä”:  

– – tällaisessa hyvin pluralistisessa tilanteessa, jossa kilpailevia teorioita on paljon, 
eikä kukaan pysty sanomaan niiden paremmuudesta, keskinäisestä paremmuudesta 
yhtään mitään. Niin ehkä enemmän me opetetaan tämmöistä pluralismin sietokykyä 
ja toisaalta pluralismin lukukykyä. Eli sitä, että opiskelija oppisi tajuamaan sen, että 
lukiessaan tiettyä teosta hän alkaisi nähdä, minkä tyyppistä keskustelua se käy, mil-
lä ehdoilla siinä on tuotettu tietoa, ja mikä on hyvin tärkeätä, miten tiettyjä käsittei-
tä käytetään sen tietyn teorian tai teoriasuuntauksen piirissä. (K1) 

Tässä voi todeta bibliografisten tietokantojen erääksi ongelmaksi, että koulukuntia ei 
viitteisiin merkitä. Artikkeliviitteistä koulukunta voitaisiin ehkä päätellä lehden perusteel-
la, mutta lehtiä koskeva informointi oli opiskelijahaastattelujen perusteella varsin vähäis-
tä, vaikka opettajilla olikin toisenlainen käsitys toiminnastaan.  

Vastakkaisuutta ilmeni näkemyksissä julkaisun tarkastelusta. Eräs opettaja sanoi esi-
merkiksi lääketieteellisten artikkeleiden olevan humanistille pöyristyttävää luettavaa, 
koska humanistille keskeisempää kuin lopputulokset on, miten tieto on tuotettu (mikä on 
kyllä olennaista lääketieteessäkin). Toinen opettaja oli kehittänyt ja harjoituttanut prose-
minaarissa tai seminaarissa analyyttista tekstinlukumallia, joka ainakin artikkeleissa 
tuntui toimivalta. Tärkeimpiä ovat artikkelin alku ja loppu. Alun osalta analysoidaan sitä 
lukijapositiota, mihin teksti lukijansa kutsuu. Sitten katsotaan, mikä tekstin lopputulema, 
mitä johtopäätöksiä on tuotettu. Tämän jälkeen koetetaan löytää ydinargumentit ja katsoa, 
millainen looginen ketju niistä muodostuu.  

Toinenkin opettaja oli teettänyt argumentaatioanalyysia. Kolme teoreettista artikkelia 
oli käyty yksityiskohtaisesti läpi. Kolmas opettaja kertoi, että johdatuksessa tekstianalyy-
siin oli eritelty myös tieteellisiä tekstejä ja gradun tekijöiden kurssilla oli tarkasteltu 
tieteellisen diskurssin rakentumistapaa joidenkin tutkijoiden teksteissä. Neljäs haastateltu 
oli analysoinut opiskelijoiden kanssa tieteellistä tekstiä tavoitteena pohtia, mitä julkaisun 
avulla voi tehdä. 

Alusta alkaen toistettiin erään opettajan mukaan sitä itsestään selvää asiaa, että tutki-
muskirjallisuuteen ja lähdemateriaaliin pitää suhtautua kriittisesti. Havainnollisempaa oli 
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se, että pari opettajaa arvioi opetuksessaan eri tutkijoiden tasoa, siis keitä kannattaa lukea, 
keitä ei: 

Olen varoittanut ja ilmoittanut, että tämä ihminen on tyhmä. Tätä ei kannata lukea, 
ja muista sanonut, että tämä ihminen on ehdottomasti mielenkiintoinen. – – Se liit-
tyy tähän kriittiseen lukutaitoon myös. Että täytyy pystyä opiskelijankin näkemään 
se, että hei, että kaikki se, mitä julkaistaan ja painetaan ei voi olla hyvää. Ja mun 
täytyy pyrkiä esittää joitakin kriteerejä sille, että miksi hyvä on hyvää ja huono on 
huonoa. Tietysti myös tuoda esiin se, että se on niin kuin mun näkemys. (K3) 

Yleisen kirjallisuustieteen opiskelija kertoi, että ohjaus on ollut neuvojen antamista siitä, 
mistä sopivaa kirjallisuutta löytää. Sitten on harjoituksissa käsketty soveltamaan teoriaa 
johonkin aineistoon. Mutta vähän on tapahtunut niin, että opettaja olisi itse näyttänyt ja 
selostanut, miten teoriaa sovelletaan. Haastateltu ei muistanut, että olisi käyty läpi ana-
lyyttisesti tutkimusartikkeleita. Samaa sanoi kotimaisen kirjallisuuden opiskelija.  

Jos puhutaan tutkimuskirjallisuuden, tieteellisen kirjallisuuden arvioinnista, niin 
oletko sinä saanut implisiittisesti tai ekslusiivisesti siinä ohjausta? (VK) 

Minusta tuntuu, että kirjallisuuden puolella en. Että siellä tulee semmoista ylimal-
kaista, että tuo on huono väitöskirja, voidaan sanoa, että se ja se on tehnyt tästä ai-
heesta, samasta aiheesta väitöskirjan, mutta se on huono väitöskirja, älä lue sitä. Tai 
voit katsoa sitä. Mutta kukaan ei niin kuin, siellä ei niin kuin ollut kiinnostuneita 
siitä, tai ehkä sitten luotetaan opiskelijoihin niin paljon, en minä tiedä, kumpi se on. 
Mutta että se niin kuin semmoista yksityiskohtaista esim. artikkeleitten analyysia ja 
niistä keskustelua, mikä olisi niin kuin, minkä minä olen kokenut hirveän hyväksi 
oppimistavaksi. Sen niin kuin tieteellisen argumentaation ja toisaalta sitten ihan 
sen, että mistä tässä nyt on kysymys. Niin tällaista artikkelien analysointia, niin 
semmoista minä en ole törmännyt kirjallisuudessa. (KO1) 

Keskeisiä aikakauslehtiä ei haastatellun opiskelijan mukaan ollut selostettu yleisen 
kirjallisuudentieteen opetuksessa. Hänen mielestään monet kirjallisuudentutkimuksen 
opiskelijat eivät niistä sitten tienneetkään juuri mitään. Opettajien antamista kirjallisuus-
vihjeistä kertoivat kaikki opiskelijat.  

Opettajien ja opiskelijoiden lausunnoista sai kuvan, että yhtenäistä linjaa arvioinnin 
ohjauksessa ei kirjallisuustieteissä ollut. Oli hyvää opastusta, mutta se ei tavoittanut 
kaikkia. Historiaa ja naistutkimusta lukeneet kirjallisuudentutkimuksen opiskelijat kertoi-
vat arviointiin perehdyttämisen olleen niissä määrätietoisempaa, historiassa lähdekritiikin 
muodossa, naistutkimuksessa artikkeleiden analyysina. Ihanteellinen arvioinnin ohjaus 
olisi yleisen kirjallisuustieteen opiskelijan mukaan henkilökohtaista jatkuvaa keskustelua. 
Sellaiseen ei opettajavoimien vähyyden takia kirjallisuustieteissä kuitenkaan ollut mah-
dollisuutta. 

9.4.3  Kirjallisuuden arviointikriteerit 

Arvioinnin kriteereistä useimmat opettajat olivat varsin lyhytsanaisia eivätkä esittäneet 
täsmällisiä hyvän tutkimuksen määrittelyjä. 
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Luuletko, että kirjallisuustieteessä on jonkinlaista konsensusta olemassa siitä, että 
mikä on hyvää tutkimusta, eri tutkijoitten kesken? (VK) 

No siinä on monenlaisia hyvän kriteereitä. Että se kirjallisuustiede, niin kuin kaikki 
tieteet, että sitten tulee, että se ei ole myöskään mikään irrallinen, muusta yhteis-
kunnasta ja kulttuurista oleva diskurssi, niin paljon kuin sitä siitä aina syytetäänkin. 
Mutta että siihen tulee peliin monia tekijöitä, että missä sitä hyvää ollaan arvioi-
massa ja ketkä ja mihin tarpeeseen. (K2) 

Suhtautuminen tuntui yleensä olevan varsin joustavaa: kaikkea voi käyttää, jos siitä on 
hyötyä. Tekstien pyhyydestä pitäisi vapautua, ne olisi profanoitava. 

– – tekstit on koneita. Että tee niitten kanssa semmoisia asioita, jotka on sulle hyö-
dyllisiä, käytä niitä. Että teksti ei ole niin kuin, tavallaan, teksti on profaani, meillä 
on kuitenkin, varsinkin humanistisissa tieteissä, tämä tekstin pyhyys vielä niin tär-
keä. (K3) 

– – 

Niin, että huonojakin lähteitä voi käyttää. Että kaikilla teksteillä on niin kuin jon-
kunlainen arvo, ja niillä voi olla arvo, mitään ei pidä ylenkatsoa, mutta että toisaalta 
niitä ei pidä myöskään niin kuin kumartaa, vaan niistä pitää etsiä se, mikä on itselle 
hyödyllistä. (K3) 

Esimerkiksi graduja voi kaikkien opettajien mielestä hyödyntää, muun muassa sen takia, 
että gradua varten on tehty arkistotutkimusta, jota ei muualta löydä, tai sen takia, että “jos 
joku on kiinnittänyt johonkin yllättävään seikkaan huomiota tai esittänyt jonkun semmoi-
sen jännän, jännän tiivistyksen, niin se on täysin käyttökelpoista tavaraa” (K1). Yhden 
opettajan mukaan marginaalista kirjallisuutta, esimerkiksi rajatietoon liittyvää tai uskon-
nollista, käytetään muitta mutkitta, jos se esimerkiksi tutkimuskohteen taustan kuvaami-
seksi on tarpeen.  

Edellisessä heijastuu sama näkemys, jonka Eco (1990, 72) esittää tutkielmanteko-
oppaassaan: 

Tutkimuksen kannalta saattaa osoittautua ratkaisevaksi jokin ajatus, joka mainitaan 
miltei vahingossa muutoin hyödyttömän (tai useimpien turhana pitämän) kirjan 
sivuilla, ja tämä sivu on itse oman vaistonsa varassa (ja pienellä onnella) löydettä-
vä, ei kukaan tuo sitä eteenne tarjottimella.  

Suhteessa tieteellisen kirjallisuuden ikään vallitsi pragmaattinen lähestymistapa. On 
kysymyksiä, joihin vastaamiseen tarvitaan vaikkapa Platonia tai 1700-luvun kirjoittajia. 
Mutta sitten on kysymyksiä, joita on asetettu ja selvitetty vasta nyt. Tarkemmin pohties-
saan eräs haastateltu opettaja havaitsi, että ennen vuotta 1950 julkaisseista tutkijoista hän 
suosittelisi hyvin harvaa eikä monia tutkijoita myöskään vuosilta 1950–80. Suurin osa 
suositeltavista julkaisuista oli ilmestynyt vuoden 1980 jälkeen. Näin nimesi yleisen 
kirjallisuustieteen opettaja. Yleisen kirjallisuustieteen opiskelijakin oli mieltänyt, että 
vuodelta 1968 oleva artikkeli oli hänen kannaltaan mielenkiintoinen, mutta teoreettisesti 
”vähän arveluttava” (KO3). 

Toinen yleisen kirjallisuustieteen opettaja sanoi, että muutaman viime vuoden aikana 
aihetta käsitelleet julkaisut olivat sopiva lähtökohta kirjallisuuskatsauksen teolle. Toisaal-
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ta aiheesta kirjoittaneet klassikot oli otettava huomioon. Kotimaisen kirjallisuuden 
opettaja katsoi, että jos gradun lähdeaineisto oli pääosin 1960- ja 1970-luvuilta, tutkielma 
ei ollut ajan tasalla. Niin nopeaa teoreettinen kehitys on ollut. 

Kirjoittajat, kustantajat ja lehdet ovat laatukriteereitä. Tiedettiin selviä auktoriteetteja, 
suosikkeja, jopa guruja. Hyvätasoisen kotimaisen kirjallisuustieteellisen kirjallisuuden 
kustantaminen on etenkin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sekä Gaudeamuksen ja 
Vastapainon vastuulla. Eräs opettaja seurasi kiinteästi tiettyjen ulkomaisten kustantajien 
uutuuslistoja. Hän luetteli miettimättä viisi kannaltaan tärkeintä aikakauslehteä, mutta 
totesi, että joku toinen antaisi aivan toiset nimet.  

Aiemmin todettiin, että arvioinnin kriteereistä ei kirjallisuudentutkijain haastatteluissa 
kovin laajasti puhuttu, ei ehkä oltu totuttu puhumaan. Taustalla voi vaikuttaa se, että 
välttämällä keskustelua ylläpidetään omia asemia. Näkökohdan toi esille eräs haastateltu 
opettaja. 

Joo, siis tässä mielessähän siis tiede on salatiedettä. Nimenomaan, että se sosiaalis-
tuminen on juuri sitä, että sitten opitaan näitä julkilausumattomia asioita. Ja tämä-
hän tavallaan [on] tiedettä ja valtaa, niin tämä on se tapa, jolla valtaa käytetään. Jos 
ne kriteerit esitettäisiin avoimesti keskusteltaviksi, nehän voisi myös kyseenalaistaa 
silloin kuin initioidutaan, mutta siinä tapauksessa, kun ne opitaan juuri tällä tavalla 
hiljaisen tiedon, tekijän tiedon kautta, niin silloinhan ei tule kyseenalaistettua. Tä-
mä on vallan käytön muoto, että niitä ei eksplikoida, ja taas sitten tavallaan sanois-
ko osa kriittisen ajattelun kehittämistä on myös se, että kyseenalaistaa sen. (K3) 

Robert Sternberg (1999) huomauttaa hiljaisesta tiedosta, että jos se tehdään eksplisiitti-
seksi, se lakkaa olemasta pohja yksilöllisille eroille. Hän jatkaa, että hiljaisen tiedon 
oppimisessa on tärkeä tuntea henkilöitä, joilta sitä voi oppia. Oppiminen tapahtuu nor-
maalisti kokemuksen kautta.  

Arviointi edellyttää asiantuntemusta, laajaa ja pitkäaikaista lukeneisuutta, jotta nähtäi-
siin mikä on uutta, mikä taas vanhan toistoa, mikä korkeatasoista, mikä ei. Opettajan 
sanoin: 

Minä olen aika paljon kirjoittanut tieteellisistä teoksista arvosteluja – –. Minä kat-
son sitä älyllistä panosta, mikä niissä on, tuoko ne jotain uutta, tämän kysymyksen 
käsittelyyn, onko ne keksiny jotain vai toistaako ne vain sitä vanhaa, mitä suurin 
osa kyllä itse asiassa tekee. Että mulla on semmoiset tietyt kirjallisuustieteen ky-
symykset, joita mä tunnen aika hyvin ja josta minä olen itse julkaissut kaikenlaista, 
ja sen takia mulle on lähetetty ja lähetetään edelleen jostain tietyistä aikakausleh-
distä arvosteltavaksi tekstejä. No mä tunnen sen tutkimuskysymyksen käsittelyn 
tradition aika hyvin, ja osaan sitten suhteuttaa tämän uuden teoksen siihen. Mä ar-
vioin, että kontribuoiko se jotain uutta siihen vai onko se vaan vanhan toistoa tai 
kenties jopa taantuma. Näitä negatiivisia esimerkkejä löytyy aika paljon. (K4) 

Onko jotain muita kriteereitä, joilla arvioit? Uutuus oli yksi? (VK) 

Niin, niin uutuus siis siinä mielessä, että esittääkö se jotain tieteellisessä mielessä 
uutta, ja tämä nyt vähän lepsu ilmaisu, mutta kuitenkin, että tämä älyllinen, ana-
lyyttinen korkeatasoisuus, niin se on se, millä viime kädessä näitä. (K4) 

Sen huomaa, kun sitä on? (VK) 
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Mielestäni sen huomaa kun sitä on, tuntee aiheen ja tutkimukset, tradition, tietää, 
mistä on kysymys. Jos ei tunne kontekstia, niin ei huomaa mitään. (K4) 

Jo Candy (1991, 362) totesi saman: kokeneilla tutkijoilla tuntuu olevan luontainen kyky 
nähdä tieteellisestä kirjallisuudesta, mikä heidän alallaan on uutta, arvokasta ja hyödyksi 
heidän tutkimuskohteensa kannalta. Sama pätee taiteellisiin arviointeihin: ”tyylin tunte-
mus on pitkän kokemuksen tulos” (Kinnunen 1983, 29).  

Eräs opiskelija kertoi katsovansa teoreettisista artikkeleista ensin, mihin suuntaukseen 
kirjoittaja kuului. Hänen mielestään se näkyi selvästi kirjoitustyylistä. Toinen opiskelija 
sanoi, että hänen gradullaan ei ollut valmista teoriapohjaa. Hän etsi tutkimuksia, joissa oli 
käsitelty jotain hänen omaa tutkimustaan sivuavaa, ja ryöstöviljeli lähteitä. Varmaan 
puolet vastaan tulleista julkaisuista jäi käyttämättä. Kolmas pitäytyi arvovaltaisiin julkai-
suihin. Neljäs sanoi julkaisun otsikon ja ensimmäisen lauseen kertovan usein aika paljon, 
jolloin hän selaili kiinnostavia laajemmalti. Se, ketä julkaisussa kiitetään, on monesti 
valaisevaa. 

Kirjallisuudentutkimuksen tutkijat ja opiskelijat tarkastelevat lähinnä tekstiaineistoa. 
Siitä huolimatta voitaneen sanoa, että he tarvitsevat yhtä paljon medialukutaitoa kuin 
informaatiolukutaitoa. Jotta voitaisiin analysoida kirjallisuutta, on pystyttävä tulkitse-
maan ihmisten käyttäytymistä ja omattava jäsentyneet eettisen, emotionaalisen ja esteetti-
sen informaation rakenteet. Faktojen merkitys on kirjallisuudentutkimuksessa ilmeisen 
vähäinen. (Potter 2001, 8–12.) 

9.4.4  Suhtautuminen verkkoaineistoon 

Kirjallisuuden opinnäyteoppaassa mainitaan, että hyvin merkittävä tietojen keruuväylä 
aukeaa verkkoon kytketyn tietokoneen välityksellä. Oppaassa annetaan esimerkkejä 
kirjastojen verkko-osoitteista ja todetaan, että hakupalvelujen avulla saattaa tietoja löytyä 
myös yksityishenkilöiden kotisivuilta. Verkkoaineiston arvioinnissa kehotetaan sovelta-
maan samanlaista lähdekritiikkiä kuin painetunkin kirjallisuuden evaluoinnissa ja pohti-
maan, onko kirjoittaja tunnettu, millainen on hänen taustaorganisaationsa, onko julkaisu 
käynyt läpi arviointiprosessin ennen ilmestymistä ja miten julkaisu osoittaa tietojensa 
luotettavuuden. (Ihonen 2000, 53–57.) 

Opettajat totesivat opiskelijoiden hyödyntävän enenevästi verkkoaineistoa, varsinkin 
opiskelun loppuvaiheissa. Verkkoaineisto on ollut tutkimuksen kohteenakin. Joihinkin 
aiheisiin liittyvää tausta-aineistoa, kuten ulkomaisia nykykirjailijoita tai rocklyriikkaa 
koskevaa materiaalia on verkosta hyvin saatavilla. Opettajat eivät itse juurikaan käyttä-
neet verkkoa tiedonhakuun. Verkkoaineiston arviointiohjeita eivät opettajat kertoneet 
antaneensa. Arveltiin, että opiskelijat toteavat aineiston kirjavuuden ja osaavat olla 
kriittisiä.  

Opiskelijoiden verkon käyttö oli ollut vaihtelevaa, mutta kaikki olivat verkossa liikku-
neet. Yhden graduaihe oli sellainen, että se vaati intensiivistä hakua Internetistä. Muut 
olivat käyttäneet tutkijoiden kotisivuja ja seuranneet kirjallisuuteen liittyvää keskustelua. 
Opetuksessa oli annettu ohjeita, miten verkkoaineistoon viitataan, mutta ei juuri muuta 
opastusta. Opiskelijoiden asennoituminen verkossa olevaan materiaaliin oli terveen 
valikoivaa. Katsottiin, noudattaako teksti tieteellisen kirjoittamisen malleja ja arvioitiin 
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sivuja kirjoittajan perusteella. Jos tekijän nimi oli tuttu kirjoista, niin aineisto oli ilmeises-
ti luotettavaa. 

9.4.5  Opiskelijoiden taidot 

Kirjallisuudentutkimuksen opettajat olivat havainneet erittäin suuria eroja opiskelijoiden 
taidoissa käyttää kirjallisuutta. Erojen katsottiin paljolti selittyvän opiskelijoiden moti-
vaatiosta. Toiset halusivat mennä yli siitä, missä aita on matalin, kun eivät olleet kovin 
innostuneita valitsemastaan alasta. ”Semmoisia on aika paljon” (K4). Lähteiden huonosta 
käytöstä seminaaritöissä oli paljon esimerkkejä. Olennaisia lähteitä puuttui tai käytettiin 
liian populaaria tai vanhentunutta kirjallisuutta. 

Aivan järkyttävän isot erot. – – osa on semmoisia opiskelijoita, joille se säilyy il-
meisesti vähän mysteerinä, että mihin sitä [tutkimuskirjallisuutta] ylipäänsä tarvi-
taan. Ja jolloin he vaan etsivät tutkimuskirjallisuudesta, että mitä se tutkimuskirjal-
lisuus sanoo tästä ongelmasta, tästä teoksesta ja tähän tapaan. Ja sitten he kirjoitta-
vat sen sinne graduunsa, mitä se sanoo. Ja usein ne tällaiset, sen näkee ihan yksin-
kertaisesti siitä, että kun avaa gradun ja alkaa plarata, niin tämän tyyppisen opiske-
lijan työssä luvut erittäin usein päättyvät lainaukseen tai referointiin. Mikä kuvaa 
juuri sitä, että sitä ei ole sisäistetty, eikä ymmärretä, mitä siellä oikeastaan tehdään 
ja annetaan, siis vapaaehtoisesti luovutetaan se viimeinen puheenvuoro sille toiselle 
tutkijalle tai jollekin teoreetikolle. (K1) 

Toinen opettaja totesi, että jollain tavalla, esimerkiksi opettajan tai opiskelijatoverien 
avulla, heikoimmatkin pääsevät käsiksi tarvittavaan tutkimuskirjallisuuteen, mutta eroja 
näkyy kyvyssä kirjoittaa ja yleensäkin tieteellisen työskentelyn taidoissa. 

Mutta on myös opiskelijoita, jotka perustutkinnon suorittamisen jossakin vaiheessa 
päättävät suuntautua tutkijoiksi. Näistä parhaimmat yltävät tutkimuskirjallisuuden arvi-
oinnissa ja käyttötaidossa hyvin korkealle, lähes ammattitutkijoiden veroisiksi. Kaikkien 
pitäisi kuitenkin oppia näkemään, mikä tutkimuksissa on hyvää ja oivaltavaa metodin 
käyttöä ja mikä taas mielikuvituksetonta.  

9.4.6  Yhteenveto 

Kirjallisuudentutkimuksessa oli Tampereella kaksi linjaa: kotimainen kirjallisuus ja 
yleinen kirjallisuustiede. Opiskelijat joutuivat työskentelemään itsenäisesti, koska kon-
taktiopetusta oli melko vähän. Tenttejä korvattiin runsaasti esseillä, mutta niiden pohjana 
oleva kirjallisuus enimmäkseen annettiin valmiiksi. Tiedekunta ei tilannut kirjastolta 
tiedonhaun opetusta. Kirjallisuudentutkimuksessa katsottiin, että tärkein kriteeri kirjalli-
suutta etsittäessä oli pysytellä asianomaisen teoreettisen suuntauksen piirissä. Tämän 
takia bibliografioiden ja bibliografisten tietokantojen hyödyllisyyttä ei pidetty kovin 
suurena. Paras apu olivat kokeneen tutkijan neuvot. Kirjallisuuden arviointia oli harjoitel-
tu muun muassa artikkeleita analysoimalla. Niistä kirjallisuuden arviointikriteereistä, 
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joita opettajat suosittelivat, ei syntynyt kovin selkeää kuvaa. Esimerkiksi tietyt kustantajat 
katsottiin laadun takeeksi.  



10 Tutkielmaopasanalyysi 

Tutkielmaoppaat ovat varsin suuria vaikuttajia yliopisto-opiskelussa. Ne ovat kirjoja, 
joita monet lukevat intensiivisesti gradua tehdessään. Käytön laajuutta osoittaa, että 
esimerkiksi Tampereen kaupunginkirjastossa ja Tampereen yliopiston kirjastossa oli 
toukokuun 2003 lopussa Hakalan Graduopasta ja Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 
teosta Tutki ja kirjoita yhteensä 86 kappaletta. Niistä 82 oli lainassa. Lisäksi teoksista oli 
24 käsikirjastokappaletta, ja toista teosta oli tilattu yliopiston kirjastoon 40 lainattavaa 
nidettä lisää. Tutkielmaoppaiden antamat neuvot kirjallisuuden käyttämisestä kuvastavat 
yliopisto-opettajien ajattelua ja ovat täten erittelyn arvoisia.  

Suomessa on julkaistu tutkielman tekoa tukevia oppaita melko runsaasti. Hakala 
(1999, 245–248) luettelee 35 tällaista teosta. Fennica-tietokannasta löytyy monia muita. 
Osa oppaista on kirjoitettu jonkin oppialan opiskelijoille. Tällöin julkaisijana on yleensä 
asianomainen ainelaitos. Toiset määrittelevät kohderyhmäkseen kokonaisen tieteenalan 
kuten kasvatustieteet tai useita tieteenaloja. Tällöin oppaan julkaisija on usein kaupallinen 
kustantaja. Kaupalliseksi kustantajaksi katsottava on julkaissut Hakalan mainitsemista 
oppaista neljätoista. Laaja-alaisten oppaiden kirjoittajat ovat useimmiten yhteiskuntatie-
teilijöitä tai kasvatustieteilijöitä, mikä tietenkin näkyy teosten sisällössä.  

Vaikka Hakalan lista ei yritä olla kattava, on syytä katsoa, miten sen mainitsemat teok-
set jakautuvat ajallisesti ja alallisesti (taulukko 3). 

Taulukko 3. Tutkielmaoppaiden 1986–1999 jakaumat (Hakala 1999, 245–248). 

Alakohtaiset oppaat Ilmestymisaika Monialaiset 
oppaat Humanistiset ja 

kasvatustieteet, 
teologia 

Yhteiskunta-, 
hallinto-, talous- ja 

kauppatieteet 

Luonnon- 
tieteet ja 
tietojen- 
käsittely 

Hoitotiede ja 
tekniikka 

Yht. 

1986–1989 3 1 0 0 1 5 
1990–1994 5 4 6 0 1 16 
1995–1999 3 4 3 3 1 14 
Yhteensä 11 9 9 3 3 35 

Merkille pantavaa on, että luonnontieteiden ja soveltavien luonnontieteiden opiskelijoille 
on kirjoitettu vähän oppaita. Tämä pätee ilmeisesti myös Hakalan valikoiman ulkopuolel-
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la. Se voidaan tulkita osoitukseksi siitä, että luonnontieteiden tutkimus on menettelyiltään 
kiteytyneempää kuin humanististen ja yhteiskuntatieteiden.  

Jotkin oppaat tarkastelevat monipuolisesti tutkimuksen tekemisen periaatteita ja mene-
telmiä. Niissä selostetaan esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen yleisiä piirteitä kuten 
tutkimusprosessin vaiheita, tutkimusongelmien muotoilua, muuttujien määrittelyä, 
tutkimusasetelmia, otantaan liittyviä kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä, tutkimuksen 
luotettavuutta, eettisiä näkökantoja, raportin laatimista sekä kirjallisen työn arviointiin 
liittyviä kriteerejä jne. Toiset keskittyvät antamaan lähinnä kielellisiä tai lähteiden käyt-
töön ja viittaamiseen liittyviä neuvoja. Jotkin oppaat on kirjoitettu vain pro gradu -töiden 
ja seminaariesitelmien tekijöille, toiset kelvannevat myös lisensiaatintutkimuksia ja 
väitöskirjoja laativille. 

10.1  Analysoidut oppaat 

Seuraavassa tarkastellaan viittä monialaista opasta vuosilta 1995–2002 ja viittä op-
piainekohtaista opasta vuosilta 1993–2003. Oppiaineet ovat fysiikka, sosiaalipolitiikka ja 
kirjallisuudentutkimus. Lääketieteen alalta ei vastaavaa opasta löytynyt. Tämä johtunee 
siitä, että lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjalliset työt ovat 
luonteeltaan vaihtelevia kuten luvussa 9.2.1 kävi ilmi.  

Analysoidut oppaat ovat ryhmittäin ja ryhmän sisällä aikajärjestyksessä. Suluissa ole-
va kirjain on teoksen tunnus taulukoissa 3–9.  

1. Monialaiset oppaat 

Uusitalo, Hannu (1995, 1. p. 1991). Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkiel-
man maailmaan. 2. p. [Porvoo]: WSOY. 121 s. (U) 

Hakala, Juha T. (1999). Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Helsinki: Gau-
deamus. 252 s. (H) 

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2000, 1. p. 1997). Tutki ja 
kirjoita. 6. uudistettu painos. Helsinki: Tammi. 430 s. (HR) 

Pihlaja, Juhani (2001). Tutkielmaa tekemään. Lahti: Soceda. 215 s. (P) 

Ekholm, Kai & Heinisuo, Rami (2002). Tee gradu! Verkkoajan tutkielmantekijän 
opas. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 130 s. (E) 

2. Oppialakohtaiset oppaat 

Fysiikka 

Helsingin yliopisto. Fysikaalisten tieteiden laitos. Ohjeita harjoitusaineiden ja tut-
kielmien laatijoille. 6 s. URL: http://www.physics.helsinki.fi/~fyl_www/suomi/ 
opiskelijoille/opiskelijoidenfo/tutkohje.html (11.9.2003). (F) 
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Sosiaalipolitiikka 

Ritakallio, Veli-Matti (1993, 1. p. 1992). Johdatus sosiaalipoliittiseen tutkimukseen. 
Opas sosiaalipoliittisen tutkimuksen perusteisiin, menetelmiin ja käytäntöihin. 3. 
painos. Turku: Turun yliopisto. (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan julkaisuja C: 7.) 
121 s. (R) 

Karisto, Antti & Seppälä, Ullamaija (2000). Tee se! Sosiaalipolitiikan graduopas. 
Helsinki: Helsingin yliopisto. 93 s. (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. 
Työraportteja – Working Papers 2/2000.) (K) 

Kirjallisuudentutkimus 

Tutkielman tekoon (1993). Kotimainen kirjallisuus 1993. Toim. Tuija Takala. Tur-
ku: Turun yliopisto. 20 + 8 s. (Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja 
B: 7.) (T) 

Ihonen, Markku (2000). Kirjallisuuden opinnäyteopas. Tampereen yliopiston Suo-
men kirjallisuuden opiskelijoille. Tampere: Brestin jyräys + Taideaineiden laitos. 
122 s. (I) 

Jos fysiikan suppea ohje jätetään laskuista, oppialakohtaisten oppaiden sivumääräinen 
keskiarvo on 91 sivua. Monialaiset oppaat ovat vähintään satasivuisia, ja sivumäärien 
keskiarvo nousee 229 sivuun. 

Muitakin opaskirjoja olisi voitu ottaa mukaan. Econ suomennettu Oppineisuuden 
osoittaminen (1989, 2. p. 1990) on ollut laajasti käytetty. Siinä mainitaan, että neuvojen 
pyytäminen tekee kirjastonhoitajan onnelliseksi, mutta kirjastonhoitajaan ei pidä kuiten-
kaan luottaa sokeasti. Marjaana Soinisen Tieteellisen tutkimuksen perusteet (1995) on 
ansiokas kasvatustieteilijöille tarkoitettu ohjeisto. Merja Kinnusen ja Olli Löytyn toimit-
tama Iso Gee (1999) kertoo tutkielmantekijöiden kokemuksista, mutta ei ole varsinainen 
opas. Hakalan Opinnäyte ja sen ohjaaminen (1996b) sisältää hyviä neuvoja gradun 
tekijälle, mutta tarkastelee tutkielmantekoa varsinaisesti ohjaajan näkökulmasta.  

Luostarisen ja Väliverrosen opas Tekstinsyöjät (1991) puhuu kirjallisuuden arvioinnis-
ta ja käytöstä viimeisessä luvussaan, joka käsittelee seminaarityöskentelyä ja tutkielman 
kirjoittamista. Kirjassa todetaan, että aineisto on kyettävä paitsi löytämään myös arvioi-
maan ja käyttämään. Kirjallisuuden käytössä on tavallinen virhe ensikäden (primaaristen) 
ja toisen tai kolmannen käden (sekundaaristen ja tertiaaristen) lähteiden sekoittaminen. 
Kaikki, myös neutraaleilta näyttävät toisten ajattelusta kertovat teokset ovat tulkintaa. 
Usein esiintyy tarpeetonta auktoriteettiuskoa: jos lähde on “virallista tiedettä”, esimerkik-
si väitöskirja, sen tietoja ja tulkintoja käytetään vailla pohdintaa ja kritiikkiä. (Luostari-
nen & Väliverronen 1991, 208–210.) 

René Gothónin Oletko neuvoton? (1991) esittää persoonallisia näkemyksiä tutkimus-
artikkelityypeistä. Gothónin jaottelu on: pikkututkimukset (täysin merkityksettömiä), 
arvostelututkimukset (ammattimaisten loisten toisten tutkijoiden ajatuksista kokoamia), 
omituiset tutkimukset ja muotisuuntaustutkimukset sekä viiden tähden artikkelit (ainoat 
lukemisen arvoiset). Gothóni on tarkoittanut oppaansa väitöskirjan tekijöille. 
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10.2  Analyysin tavoitteet 

Seuraavassa sisällönanalyysissa tarkastellaan, mitä ohjeita tutkielmaoppaissa annetaan 
ohjaajilta saatavasta avusta, kirjallisuuden hakuvälineiden käytöstä, kirjallisuuden merki-
tyksestä tutkielman tekoa aloitettaessa, kirjallisuuskatsauksesta, kirjallisuuden valinnasta 
ja arvioinnista sekä verkkoaineiston käytöstä. Oppaista laaditut tiivistelmät ovat liitteinä 
4–13. Jos jokin siteerattu ohje ja vastaava oppaan sivu on mainittu tiivistelmässä, siihen 
ei ole tehty tässä tarkkaa lähdeviittausta.  

Taulukoiden luokitus on aineistolähtöinen. Tämän takia mukana on tärkeitä ja vähem-
män tärkeitä ohjeita. Vaikka jokin opas on käsitellyt tiettyä ohjetta laajasti ja toinen opas 
vain maininnut sen, molemmat on merkitty taulukkoon.  

10.3  Ohjaajan roolia koskevat neuvot 

Tutkielmien ohjaus on viime vuosikymmeninä yliopistoissa huomattavasti tehostunut. 
Menneisyyteen lienee jäänyt sellainen tutkielman tekeminen, että opiskelija meni profes-
sorin luo sopimaan aiheen ja sitten tuli hänen puheilleen seuraavan kerran valmiin työn 
kanssa. Monilla luonnontieteellisillä aloilla tutkielma tehdään tutkimusryhmän jäsenenä, 
jolloin ohjaus saattaa olla viikottaista kuten luvussa 9.1.2 kävi ilmi. Humanistisilla ja 
yhteiskuntatieteellisillä aloilla opiskelijoilta vaaditaan enemmän omaa aktiivisuutta.  

Ohjaajan roolia kuvataan taulukossa 4. Kaksi opasta ei käsittele lainkaan ohjaajan 
merkitystä. Kahdeksan opasta kehottaa keskustelemaan ohjaajan kanssa, ja kuusi näistä 
selostaa tarkemmin ohjaajalta saatavaa apua. Ohjaaja voi ehdottaa aihetta, auttaa aiheen 
rajauksessa, antaa kirjallisuusvihjeitä, neuvoa menetelmän valinnassa ja kommentoida 
tuloksia. 

Taulukko 4. Ohjaajilta saatava apu. 

Monialaiset oppaat Alakohtaiset oppaat Yht. Ohje 
U H HR P E 

 
F R K T I  

Ohjaajan roolia ei käsitellä ×   ×        2 
Kehotetaan keskustelemaan ohjaajan 
kanssa 

 × ×  ×  × × × × × 8 

Ohjaajan merkitys             
Ehdottaa aiheita   ×         1 
Neuvoo kirjallisuutta       ×   × × 3 
Auttaa aiheen rajauksessa  ×     ×     2 
Varmistaa menetelmät  ×     ×    × 3 
Kommentoi tuloksia       ×  ×  × 3 

Yhteensä  0 3 2 0 1  5 1 2 2 4  

Kolmessa oppaassa mainitaan ohjaajan apu kirjallisuuden etsimisessä. Ilmeisen tyypilli-
nen alan edustajille on kirjallisuudentutkija Ihosen huomautus. Hän toteaa, että yksi 
ohjauksen perustilanteita on tiedonjanoon uupuvan lähteille ohjaaminen. 
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10.4  Kirjallisuuden haun välineet 

Kahdessa monialaisessa oppaassa ei kirjoiteta mitään kirjallisuuden hakuvälineistä. 
Näiden oppaiden kirjoittajat ovat saattaneet olettaa, että kirjallisuuden hakuun perehdyttä-
minen hoidetaan kirjaston toimesta, eivätkä ole katsoneet aiheelliseksi sitä käsitellä. 
Neljässä oppaassa on katsaus hakuvälineisiin ja kolmessa laaja katsaus niihin. Hakuväli-
neistä saavat eniten mainintoja bibliografiset tietokannat, sitten seuraavat julkaisujen 
lähdeluettelot ja kirjastojen luettelot. Kolmessa oppaassa selostetaan hakutekniikkaa, 
kahdessa kehotetaan käyttämään kirjastonhoitajan apua. Yhteenveto neuvoista on taulu-
kossa 5. 

Taulukko 5. Kirjallisuuden hakuvälineitä koskevat ohjeet. 

Monialaiset oppaat Alakohtaiset oppaat Ohje 
U H HR P E 

 
F R K T I 

Yht. 

Ei hakuvälineistä ×   ×        2 
Suositus käyttää hakuvälineitä         ×   1 
Katsaus hakuvälineisiin   ×  ×  ×    × 4 
Laaja katsaus hakuvälineisiin  ×      ×  ×  3 
Mainittu             

Kirjastojen luettelot  × ×  ×     ×  4 
Painetut bibliografiat        ×  × × 3 
Käsikirjat, hakuteokset   ×       × × 3 
Tietokannat  × ×  ×  × ×  × × 7 
Julkaisujen lähdeluettelot  × ×    × ×  × × 6 
Keskeiset sarjat ja lehdet        ×  ×  2 
Hakutekniikkaa selostettu  × ×  ×       3 
Kirjastonhoitajan apu  ×     ×     2 

Yhteensä 0 6 6 0 4  4 5 1 7 5  

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2000, 80) kehottavat katsomaan tarkempia ohjeita kirjalli-
suuden hausta teoksesta Tiedonhakijan teho-opas (1999), mutta selostavat itse verkkojul-
kaisujen hakua ja suosittelevat muun muassa virtuaalikirjaston käyttöä. Sosiaalipolitiikan 
edustaja Ritakallio esittää seikkaperäisimmän katsauksen kirjallisuuden löytämisen 
apuneuvoihin. Valtaosa oppaista antaa melko hyvän opastuksen kirjallisuuden hakuväli-
neisiin. 

10.5  Kirjallisuuden käyttö tutkielman suunnitteluvaiheessa 

Tutkimuksessaan gradua tekevien opiskelijoiden kirjallisuudenhausta Vakkari (2001) 
havaitsi, että alussa opiskelijat keskittyivät erityisesti aihetta taustoittavan informaation 
hakemiseen. Tavoitteena oli tutkimustehtävän täsmentäminen ja käsitteiden määrittely. 

Samaten jaetaan eräissä oppaissa kirjallisuuden osuus tutkielman teossa kahteen 
osaan. Ensimmäinen jakso on se, jolloin tutkimusta suunnitellaan. Toinen on se, jolloin 
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siirrytään taustakirjallisuuden lueskelusta varsinaisen tutkimuskirjallisuuden tarkasteluun. 
Erityisesti tätä kahtiajakoa korostavat Hakala sekä Hirsjärvi kumppaneineen. Hakala 
toteaa, että kirjallisuuden etsintä on aluksi haeskelevaa ja täsmentyy tutkimusprosessin 
edetessä. Hänen mielestään taustakirjallisuuteen ei tarvitse suhtautua yhtä kriittisesti kuin 
varsinaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara painottavat, että laaja-
alainen lueskelu antaa käsityksen siitä, millaista kirjallisuutta on saatavilla sekä siitä, 
mitkä tutkijanimet ja keskeiset teokset näyttävät toistuvan tutkielman kannalta kiinnosta-
vissa yhteyksissä. Pihlaja tähdentää, että tutkielman eri vaiheissa tarvitaan erilaista tietoa 
ja erilaista kirjallisuutta.  

Kaikki oppaat eivät tee selvää jakoa kirjallisuuden käytön vaiheista, mutta niidenkin 
antamat ohjeet on koottu taulukkoon 6, mikäli ne näyttivät liittyvän tutkimuksen aloitta-
miseen ja suunnitteluun. Ohjeissa todetaan, että kirjallisuuden lukeminen voi auttaa 
aiheen löytämistä ja sen perustelemista. Kirjallisuus kertoo, onko aihetta tutkittu ennen ja 
mistä näkökulmista. Kirjallisuus on välttämätöntä käsitteiden muotoilussa ja avuksi 
teoreettisen pohjan rakentamisessa ja menetelmän valinnassa. Suositeltavana lukemisena 
mainitaan käsikirjat ja tietenkin aikaisemmat tutkimukset. Monet oppaat kannustavat 
lukemaan aikakauslehtiartikkeleita. 

Taulukko 6. Alustava tutustuminen kirjallisuuteen tutkimusta aloitettaessa. 

Monialaiset oppaat Alakohtaiset oppaat Ohje 
U H HR P E 

 
F R K T I 

Yht. 

Alustavan lukemisen merkitys             
Aiheen löytäminen   ×     × ×   3 
Näkyy, onko tutkittu ennen × × ×         3 
Tutkimuksen aukot ×  ×     ×   × 4 
Mikä olisi uusi näkökulma ×           1 
Taustoitus, yleiskuva × × ×  ×  × ×   × 7 
Tutkimuksen perustelu  × ×     ×   × 4 
Käsitteiden hallinta   ×        × 2 
Rajaus, täsmennys × × × ×     ×   5 
Miten ongelmaa lähestytty ×   ×       × 3 
Teoreettisen perustan luominen × ×  ×       × 4 
Menetelmän valinta   × ×        2 
Aiempia hypoteeseja   ×         1 
Aiemmin saadut tulokset   × ×        2 

Mitä syytä lukea:             
Teoreettista kirjallisuutta ×           1 
Empiirisiä tutkimuksia ×           1 
Aikakauslehtiartikkeleita  × × ×    ×  ×  5 
Katsausartikkeleita   ×         1 
Käsikirjoja, tietosanakirjoja   × ×        2 
Aikaisempia tutkimuksia × × × ×    × × × × 8 
Kurssikirjoja   ×         1 
Elämäkertoja, muistelmia  ×          1 

Yhteensä  10 8 15 8 1  1 6 3 2 7  
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Jotkin taulukon luokista ovat ainakin osittain päällekkäisiä. Esimerkiksi aiemmat tutki-
mukset ovat enimmäkseen empiiristä kirjallisuutta.  

Oppaiden enemmistö korostaa kirjallisuuden lukemista yleiskuvan saamiseksi ja raja-
uksen pohjaksi. Muuten samat perustelut ja neuvot eivät tässäkään kohtaa juuri toistu 
oppaasta toiseen. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran teos antaa runsaimmin neuvoja.  

10.6  Kirjallisuuskatsauksen tehtävä ja luonne 

Osa oppaista erittelee tutkimuksen teoreettisen osan tai kirjallisuuskatsauksen luonnetta 
ja merkitystä. Uusitalo toteaa, että teoreettinen osa koostuu aihetta koskevasta aiemmasta 
tutkimuksesta. Valitettavan usein se jää irralliseksi ilman kytköstä empiiriseen osaan.  

Fysiikan ohjeisto kuvastaa luonnontieteellisen tutkimuksen eroa ihmistieteisiin. Oh-
jeistossa sanotaan, että johdantoon voidaan sisällyttää historiikki ja kirjallisuuskatsaus, 
jos sellainen on tarpeen asian ymmärtämiseksi.  

Ritakallio suosittaa, että tutkimuksen teoreettisen perustan muodostaisivat selvästi tut-
kimuksellisen otteen omaavat artikkelit ja muut tutkimukset. Karisto ja Seppälä katsovat 
tutkielman kirjoittamisen mahdolliseksi niinkin, että siinä ei ole mitään erillistä teoreettis-
ta osaa. Kirjallisuutta voi käyttää ja teorioihin tukeutua pitkin matkaa. Vanhemmassa 
kirjallisuudentutkimuksen oppaassa (Tutkielman tekoon 1993) todetaan, että tutkimustyö 
edellyttää kohdetta valaisevan aineiston perusteellista läpikäymistä.  

Hakala kehottaa opiskelijaa lukemaan muistiinpanojaan, joita on tehnyt kirjallisuudes-
ta, lukeminen voi synnyttää hyviä ideoita. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara käsittelevät 
kirjallisuuskatsausta laajasti. He kirjoittavat, että tutkimuksen teoreettisena perustana 
kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on näyttää, mistä näkökulmista ja miten asiaa on aiem-
min tutkittu ja miten suunnitteilla oleva tutkimus liittyy olemassa oleviin. Katsauksen 
laatiminen kartuttaa asiasisällön lisäksi menetelmätietoa. Kirjallisuuskatsauksessa on 
pyrittävä punnitsemaan lukijalle valmiiksi tutkimusaiheeseen liittyvät keskeiset näkö-
kulmat, metodiset ratkaisut ja eri menetelmin saavutetut tärkeimmät tutkimustulokset 
sekä erittelemään samalla johtavat tutkijanimet.  

Christine Bruce (1994) analysoi jatko-opiskelijoiden näkemyksiä kirjallisuuskatsauk-
sen luonteesta. Hän havaitsi kuusi tapaa käsittää kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus 
nähtiin 1) yksittäisiin asioihin keskittyvänä listana, 2) relevantin tiedon haku- ja tunnista-
misprosessina, 3) tieteenalan tietämysperustan ja diskurssin kartoituksena, 4) oppimisen 
työvälineenä, 5) tutkimuksen suuntaajana ja 6) raporttina. Brucen mukaan raportti-käsitys 
näytti olevan synteesi kaikista kuudesta käsityksestä. Hirsjärven ja kumppanien esitys 
kirjallisuuskatsauksen tehtävistä vastaa Brucen luettelossa lähinnä kohtia kaksi ja kolme. 
Uusitalo edustaa samaten lähinnä kolmoskohtaa. Hakalan näkemyksessä voi tunnistaa 
ajatuksen kirjallisuuskatsauksesta oppimisvälineenä. 

10.7  Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkielmaoppaissa kirjallisuuden valinnasta ja arvioinnista 
annettuja ohjeita. Jotkin ohjeet koskevat samalla kirjallisuuden käyttöä. Kaksi opasta ei 
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anna mitään ohjeita siitä, millaista kirjallisuutta olisi syytä suosia. Tietenkin voidaan 
sanoa, että esimerkiksi fysiikan oppaan referaattijulkaisujen luettelo tietyllä tavalla 
määrittelee käytettävän kirjallisuuden.  

Eniten ohjeita kirjallisuuden valinnasta antavat Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara. He ke-
hottavat kiinnittämään huomiota kirjoittajan auktoriteettiin ja taustayhteisöön sekä 
julkaisun oletettuun lukijakuntaan, siis seikkoihin, jotka Wang kumppaneineen havaitsi 
tutkijoille tärkeiksi (ks. luku 6.2). Hirsjärvi ym. mainitsevat julkaisun iän käyttöä mah-
dollisesti rajoittavana tekijänä. He uskovat, että arvovaltainen kustantaja ei painata 
tekstiä, joka ei ole käynyt läpi asiantuntijatarkastusta. Mutta yliopistojen laitossarjoissa ja 
opinnäytetöissä on monentasoisia julkaisuja. Opiskelun alusta alkaen olisi pyrittävä 
käyttämään tuoreinta tieteellisten aikakausjulkaisujen artikkeliaineistoa. Valinnan ohjeet 
on koottu taulukkoon 7.  

Taulukko 7. Kirjallisuuden valinnan ohjeet. 

Ohje Monialaiset oppaat Alakohtaiset oppaat Yht. 
 U H HR P E 

 
F R K T I  

Ei ohjeita     ×  ×     2 
Mitä kirjallisuutta käytettävä             

Alkuperäislähteitä  ×  ×        2 
Alan perusteoksia  ×  ×        2 
Aiempaa tutkimuskirjallisuutta ×  × ×    ×   × 5 
Tuoreimpia artikkeleita ym.   ×     ×  ×  3 
Avoin kaikelle kirjallisuudelle    ×     ×   2 

Mikä kirjallisuus ongelmallista             
Kurssikirjat  ×  ×        2 
Hallinnolliset selvitykset  ×      ×    2 
Ammattilehdet        ×    1 

Varottavaa kirjallisuutta             
Ei laadukasta kirjallisuusluetteloa  × ×         2 

Katsottava:             
Kirjoittajan auktoriteetti   ×        × 2 
Lähteen ikä  × ×         2 
Kustantaja/taustaorganisaatio    ×        × 2 
Mille kohderyhmälle   ×         1 
Näkökulman sopivuus  × × ×        3 
Sisällysluettelo  × × ×        3 
Alkusanat   × ×        2 
Yhteenveto  × × ×        3 

Yhteensä 1 9 11 9 0  0 4 1 1 3  

Hakala toteaa kirjallisuuden valinnasta puhuessaan, että kurssikirjoilla on erilainen status 
kuin tutkimuskirjallisuudella, sillä ne ovat usein yksinkertaistavia. Hakala (mts. 106) 
muistuttaa, että ei ole juurikaan alaa, jossa pelkkä suomenkielinen kirjallisuus riittäisi. 
Pihlaja katsoo, että mikä tahansa lähde voi olla arvokas, mikäli siitä saa perustellun idean, 
jäsennyksen tai kysymyksenasettelun.  
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Kirjallisuuden arviointia sen käytön yhteydessä käsittelevät runsaasti Hakala ja Pih-
laja. Hakala huomauttaa, että luettava kirja on ystävä, mutta myös vastustaja: kirjallisuus 
toimii persoonattomana vastaväittäjänä. Lähteistä pitäisi pikemmin etsiä ristiriitoja kuin 
tyytyä näennäiseen konsensukseen. Klassikkoihin tulee tutustua alkuperäisinä, alkukie-
lellä tai hyvinä käännöksinä. Pihlaja sanoo, että koko ajan joudutaan harrastamaan 
lähdekritiikkiä, jolloin arvioidaan kunkin lähteen merkitystä tutkielman kannalta. Pelkän 
kirjoittajan perusteella ei lähdettä pidä ottaa mukaan. Käyttökelpoisista julkaisuista 
poimitaan tärkeitä käsitteitä, teemoja, näkökulmia ja ideoita.  

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara muistuttavat, että kriittisyyteen on pyrittävä sekä kirjal-
lisuuden valinnassa että tulkinnassa. Muistiinpanoja tehdessä on kiinnitettävä huomiota 
tutkimusotteeseen, tutkimusasetelmiin ja -menetelmiin, tulosten analyysiin, päätuloksiin 
sekä päätelmiin. Vaikka kirjallisuuskatsauksen teossa on oltava rehellinen ja puolueeton, 
ei tule kirjoittaa ”jokaisesta jotakin” vaan valita kirjallisuutta tarkasteltavaksi oman 
tavoitteen ja tutkimusongelman mukaisesti. Karisto ja Seppälä varoittavat teoreettisen 
kirjallisuuden “namedroppingista”. Arvioinnin ohjeita on luokiteltu taulukkoon 8.  

Taulukko 8. Kirjallisuuden arviointiohjeet. 

Monialaiset oppaat Oppialakoht. oppaat Ohje 
U H HR P E 

 
F R K T I 

Yht. 

Ei ohjeita ×      × ×    3 
Luettava kriittisesti  × × × ×    × × × 7 
Katsottava             

Tutkimusotetta   ×         1 
Menetelmiä   × ×        2 
Analyysia   ×         1 
Tuloksia   × ×        2 

Etsittävä             
Aukkoja  ×          1 
Pinta- ja yksipuolisuuksia  ×          1 
Virhetulkintoja  ×          1 
Kestämätöntä argumentointia  ×          1 

Yhteensä 0 5 5 3 1  0 0 1 1 1  

Ihonen sanoo suurimman osan arvioinnista jäävän piiloon, koska epäluotettavilta tuntuvat 
tutkimukset hylätään niitä mainitsematta. Joskus on kuitenkin välttämätöntä ottaa kiel-
teistäkin kantaa lähteisiin, joihin viitataan. Kriittiset huomautukset on perusteltava. 

10.8  Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

World Wide Web syntyi 1990-luvun alussa ja aloitti räjähdysmäisen laajenemisensa 
vuonna 1994. Tämän takia ei ole merkillistä, että otoksen vanhemmissa oppaissa ei 
verkkojulkaisuista puhuta mitään. Analysoiduista oppaistahan kolme oli ilmestynyt ennen 
vuotta 1996. Mutta yllättävää on, että uudemmistakin opaskirjoista vain kolme käsittelee 
verkkojulkaisujen arviointia. Nämä kolme antavat samansuuntaisia suosituksia: on 
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katsottava onko kirjoittaja tunnettu, millainen organisaatio on verkkosivujen taustalla, 
onko dokumentti käynyt läpi asiantuntija-arvioinnin, viitataanko hyviin lähteisiin ja miten 
äskettäin verkkosivuja on päivitetty. (Taulukko 9.)  

Taulukko 9. Verkkoaineistoa koskevat ohjeet. 

Monialaiset oppaat Alakohtaiset oppaat Yht. Ohje 
U H HR P E 

 
F R K T I  

Ei ohjeita ×  × ×   × × × ×  7 
Käytettävä kriittisesti  ×   ×      × 3 
Arvioinnin kriteerejä:             

Kirjoittajan tunnettuus  ×   ×      × 3 
Taustaorganisaatio  ×   ×      × 3 
Asiantuntija-arviointi tehty  ×   ×      × 3 
Ovatko lähteet laadukkaita  ×   ×      × 3 
Päivityksen tuoreus  ×   ×       2 

Yhteensä 0 6 0 0 6  0 0 0 0 5  

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara kiinnittävät paljon huomiota verkkoaineistoihin, mutta 
eivät sano mitään niiden kriittisestä tarkastelusta. Kummallista on sekin, että Pihlajan 
vuonna 2001 ilmestynyt opas ohittaa verkkoaineiston kokonaan. 

10.9  Yhteenveto 

Tässä luvussa on tarkasteltu kymmentä Suomessa ilmestynyttä tutkielmaopasta. Oppaat 
eivät vaikuta toistensa kopioilta, siinä määrin vaihtelevia kirjallisuutta koskevat ohjeet 
ovat. Osassa vanhempia oppaita luetellaan painettuja bibliografioita, uusissa mainitaan 
tietokannat ja verkkodokumentit. Oppaat näkevät usein kirjallisuuden roolin erilaisena, 
kun tutkimusta suunnitellaan ja aloitellaan verrattuna siihen, kun sitä varsinaisesti teh-
dään. Tämä kuvastanee oppaiden tekijöiden humanistista ja yhteiskuntatieteellistä koulu-
tusta. Luonnontieteilijöille ei yhtä laaja taustoittava lukeminen liene tyypillistä. Kirjalli-
suuden valinnasta annetaan ohjeita, vaikka ei läheskään kaikissa oppaissa. Kirjallisuuden 
arvioinnista kolme opasta ei sano mitään, seitsemän korostaa kriittisyyttä, mutta vain 
kolme antaa osviittoja arvioinnin tekemiseen.  

Taulukoissa 4–9 kuvataan, miten oppaat käsittelevät kirjallisuuden hakuvälineitä, oh-
jaajan merkitystä sekä kirjallisuuden käyttöä ja arviointia. Oppaiden mainitsemien asioi-
den lukumäärä ei tietenkään todista suoraan oppaan ansiokkuutta kirjallisuuden käyttämi-
sen ohjaajana. Suuntaa antava merkitys seuraavan yhteenvetotaulukon 10 luvuilla kuiten-
kin on. Siihen on koottu tiedot siitä, montako rastia kukin opas on saanut eli montako 
neuvoa opas on antanut hakuvälineiden käytöstä jne.  
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Taulukko 10. Tutkielmaoppaiden neuvojen määrät. 

Neuvoja oppaassa 
Monialaiset Alakohtaiset 

Taulukko 

U H HR P E 
 

F R K T I 
3. Ohjaajilta saatava apu 0 3 2 0 1  5 1 2 2 4 
4. Hakuvälineet 0 6 6 0 4  4 5 1 7 5 
5. Kirjallisuuden käyttö tutkimuksen 
alussa 

10 7 15 8 1  1 6 3 2 7 

6. Kirjallisuuden valinnan ohjeet 1 9 11 9 0  0 4 1 1 3 
7. Kirjallisuuden arviointiohjeet 0 5 5 3 1  0 0 1 1 1 
8. Verkkoaineiston arviointiohjeet 0 6 0 0 6  0 0 0 0 5 
Yhteensä 11 37 39 20 13  10 16 8 13 25 

Hakalan sekä Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran oppaat käsittelevät laajasti kirjallisuu-
den merkitystä ja käyttöä tutkielmien teossa. Niiden antamat ohjeet ovat osin yksityiskoh-
taisemmat kuin ne, joita haastatteluissa nousi esille. Muuten ei monialaisten ja alakohtais-
ten oppaiden välillä ole suurta eroa. Melkoinen osa oppaista jättää gradun tekijän kannal-
ta olennaisia seikkoja kertomatta. Kaksi ei puhu mitään kirjallisuuden hakuvälineistä. 
Liki puolet oppaista käsittelee niukasti kirjallisuuden käyttöä tutkimuksen suunnittelussa. 
Kirjallisuuden arvioinnista antaa konkreettisia ohjeita vain kolme opasta. Verkkoaineistoa 
koskevia ohjeita on samaten kolmessa oppaassa.  

Sosiaalipolitiikan toisessa oppaassa (Ritakallio) on samoja varoituksia kuin haastatte-
luissa: alalla on paljon kirjallisuutta, joka ei ole tutkimuksellista. Tällaista aineistoa ovat 
esimerkiksi ammattilehdet ja hallinnolliset selvitykset. Niiden käytössä on muistettava 
lähdekritiikki. 

Kirjallisuudentutkimuksen kaksi opasta poikkeavat toisistaan siten, että vanhemmassa 
selostetaan perusteellisesti kirjallisuuden hakuvälineitä ja tuoreemmassa ne sivuutetaan 
lyhyin maininnoin. Uudempi opas kuvailee monipuolisemmin kirjallisuuden käyttöä.  

Tutkielmaoppaat kuvastavat yliopisto-opettajien näkemystä kirjallisuuden merkityk-
sestä tutkielman teossa. Joudutaan toteamaan, että puolet analysoitujen oppaiden kirjoit-
tajista ei ole pitänyt kirjallisuuden osuutta runsaan huomion arvoisena. Näistä oppaista 
kaksi on monialaista ja kolme alakohtaisia. 



11 Tutkimuksen keskeiset tulokset  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin 
ohjeita tuodaan esille yliopistollisessa opetuksessa sekä eroavatko ohjeet ja niiden välit-
tämisen tavat toisistaan eri tieteenaloilla. Huomion kohteena oli yliopisto-opettajien 
toiminta. Tarkasteltavana oli neljä tieteenalaa: fysiikka, lääketiede, sosiaalipolitiikka ja 
sosiaalityö sekä kirjallisuudentutkimus. Tutkimusta taustoitettiin tieteentutkimuksen, 
yliopistopedagogiikan ja informaatiotutkimuksen havainnoilla ja teorioilla. Becherin 
(1989) luonnehdinta akateemisista heimoista muodosti perustan tutkittujen alojen valin-
nalle ja niiden ominaisuuksien analyysille.  

Tutkimuksen empiirinen osa jakaantui kahteen osioon. Helsingin ja Tampereen yli-
opistoissa keväällä 2001 tehty haastattelututkimus antoi vastauksia kaikkiin tutkimusky-
symyksiin. Kymmenen tutkielmaoppaan kirjallisuuden käyttöä koskevien neuvojen 
analysointi on osavastaus kysymykseen 3. 

11.1  Tieteenalojen heimopiirteiden vertailu 

Tutkimuskysymys 4 kuului: Mitkä ovat tutkittavien tieteenalojen keskeiset kognitiiviset 
ja sosiaaliset piirteet? Vastauksessa kysymykseen otetaan huomioon myös Oulun yliopis-
toa koskeva tutkimus, jonka tuloksia on kuvattu luvussa 6.5.  

Oulussa opettajia pyydettiin sijoittamaan alansa Biglanin ja Kolbin asteikolle (ks. ku-
vio 1). Helsingin ja Tampereen yliopistoissa ei tätä menettelyä käytetty, sen sijaan helsin-
kiläisiltä ja tamperelaisilta opettajilta kyseltiin kunkin alan keskeisiä kognitiivisia ja 
sosiaalisia piirteitä.  

11.1.1  Fysiikka 

Oulun yliopistossa haastatellut fyysikot pitivät alaansa keskitasoa kovempana tieteenä. 
Helsingin yliopiston fysiikan opettajat kuvasivat fysiikkaa eksaktina luonnontieteenä, 
jossa matemaattisten menetelmien merkitys on erittäin suuri. Ala on empiirinen, ja 
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kokeiden ja mittausten merkitys teorioiden vahvistajana on keskeinen. Tämä koskee 
viime kädessä myös teoreettisen fysiikan löytöjä. Vaikka fysiikassa on soveltavaa tutki-
musta, rajanveto insinööritieteisiin on selvä. Tietoteoreettisesti fyysikot ovat realisteja. 
Fysiikka on paradigmaattisesti vakiintuneessa tilassa, ja tutkimus on kumulatiivista.  

Fysiikan tutkimus on suurelta osin ryhmätyötä, jossa on usein mukana myös muiden 
tieteenalojen asiantuntijoita. Ala on hyvin kansainvälinen, ja viestintä tapahtuu kansain-
välisten aikakauslehtien tai elektronisten arkistojen välityksellä pääosin englanniksi. 
Artikkelien jäsentely on vakiintunut. Julkaisujen laatua pidettiin tasaisena. Laadun 
kriteerit ovat selkeät. Tähtäimenä on uuden löytäminen.  

Fysiikka vastaa hyvin kovalle puhtaalle ja konvergentille urbaanille heimolle määritel-
tyjä kriteerejä. Sen erikoisalojen välillä on eroja esimerkiksi käytettävän kirjallisuuden 
keskittymisessä tai hajaantuneisuudessa.  

11.1.2  Lääketiede 

Oululaiset lääketieteen edustajat arvioivat tieteenalansa soveltavaksi tai varsin sovelta-
vaksi, melko kovaksi, keskikovaksi tai pehmeäksi tieteeksi. Tamperelaisten lääketieteen 
opettajien haastattelujen valossa lääketiede on luonteeltaan selvästi soveltava luonnon-
tiede, jonka piirissä harjoitetaan kuitenkin myös biologista perustutkimusta. On huomat-
tava, että lääketieteellä on sen laaja-alaisuuden takia yhteyksiä moniin muihin tieteisiin ja 
se sisältää niiden piirteitä, joten sen lyhyt luonnehdinta ei voi olla aivan tarkka. Peruslää-
ketieteen ja kliinisen lääketieteen tutkimusasetelmat ja menetelmät poikkeavat toisistaan. 
Yhteistä on kuitenkin tilastollisten menetelmien tärkeys. Tieto on luonteeltaan pääosin 
todennäköistä eikä absoluuttista. Tutkimuksen suuntautuminen liittyy jossain määrin 
muoti-ilmiöihin, ja arvojen merkitys ammatillisessa työskentelyssä ja joiltakin osin 
tutkimuksessakin on merkittävä. Ammatillista työskentelyä on kehitetty viime aikoina 
yhä selvemmin tieteelliseen näyttöön perustuvaksi. 

Lääketieteessäkin on leimallista ryhmätyö ja kansainvälisyys. Tiettyjä kansallisia eroja 
kuitenkin esiintyy. Halu löytää tautien syitä ja ratkaisuja hoidon ongelmiin luo voimak-
kaita paineita tutkimuksen ripeään läpivientiin. Oman piirteensä antaa lääketeollisuuden 
vahva vaikutus, jota haastatteluissa jossain määrin kritisoitiin. Lääkärien ammattikunta 
on erittäin suljettu, mutta biolääketieteen perustutkimuksessa luonnontieteilijöitä on 
runsaasti mukana. Tieteellinen kommunikointi (pääväylinä aikakauslehdet ja tieteelliset 
konferenssit) on hyvin organisoitua. Julkaisujen vertaisarvioinnin ja viittauskertoimien 
käyttöön ottamisessa lääketiede on ollut edelläkävijöitä. Edellytykset julkaisujen tasaisel-
le laadulle ovat olemassa, mutta osa haastatelluista piti artikkelien tasoa vaihtelevana.  

Lääketiede poikkeaa joissakin suhteissa kovan soveltavan tieteenalan malliesimerkistä 
tekniikasta. Becherin (ks. luku 2.2) mukaan teknisissä tieteissä ei julkaisemisella ole 
samaa merkitystä kuin perustutkimusta tekevissä luonnontieteissä. Tässä suhteessa 
lääketiede näyttää erilaiselta. Urakehitys edellyttää lääketieteen puolella julkaisemista ja 
korkeita oppiarvoja toisin kuin insinöörien maailmassa. Joka tapauksessa lääketiede 
voidaan sijoittaa samaan heimoon tekniikan kanssa. Konvergentti ja urbaani tiede se on 
ilman muuta.  
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11.1.3  Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö 

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön synnyn ja kehittymisen taustalla ovat tietyt yhteiskun-
nalliset ongelmat ja näkemykset. Sosiaalipolitiikka hyödyntää lähinnä sosiologian teorioi-
ta, sosiaalityö nojaa myös sosiaalipsykologian havaintoihin. Yhteyksiä on lisäksi talous-
tieteisiin ja hallintotieteisiin. Tutkimuksen laadun mittareina ovat kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen vakiintuneet käytännöt. Tutkimus ei 
ole kovin kumulatiivista. Sosiaalityön opettajat edustivat relativistista (konstruktionistis-
ta) tiedenäkemystä, joka korostaa tietoa tulkintana ja intertekstuaalisuutta.  

Teorioiltaan sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö ovat kansainvälisiä, mutta tutkimuskohteet 
ovat pääosin kansallisia. Organisoitua ryhmätyötä tehdään vähän. Tieteellisessä viestin-
nässä aikakauslehtiartikkelien ja kirjojen merkitys on suunnilleen yhtä suuri. Tämä piirre 
oli pysynyt samanlaisena kuin 1990-luvun alkupuolella (ks. luku 6.1.1). Aikaisemmin 
yliopistolliset laitossarjat olivat Suomessa tärkeä kanava. Tapa tehdä ja raportoida tutki-
musta ei ole samalla tavalla standardoitu kuin kovissa tieteissä. Uusien näkökulmien 
esittäminen on tärkeää. 

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimus voidaan epäilyksittä määritellä soveltavaksi 
pehmeäksi tieteeksi, jonka yhteys ammatilliseen kenttään on tiivis. Yhteisöllisesti se on 
divergentti maalaisserkkujen heimo. 

11.1.4  Kirjallisuudentutkimus 

Kirjallisuudentutkimus on pehmeä teoreettinen ala. Tutkimustoiminnassa ei juurikaan ole 
sellaista, jota voitaisiin kutsua soveltavaksi. Tavoitteena on tutkittavien kohteiden ym-
märtäminen ja luova tulkinta. Teoreettinen painotus on kirjallisuudentutkimuksessa 
voimakas. Teoreettisten suuntausten määrä on suuri, ja niiden valtaannousussa ja kuihtu-
misessa on nähtävissä muodinomaisia piirteitä. Tutkimus ja opetus eivät enää pidä yllä ja 
siirrä arvoja samalla tavalla kuin aikaisemmin. Oululaisten kirjallisuudentutkijoiden 
mielestä heidän oppiaineensa on keskikova ja keskikohdalle sijoittuva myös puhdas–
soveltava-asteikolla.  

Kirjallisuudentutkijain elämä on valtaosin individualistista, kukin miettii kammiossaan 
omaa ongelmaansa. Tutkimuskohteen mukaisia kansainvälisiä yhteydenpitoverkkoja 
kyllä esiintyy. Joka tapauksessa kirjallisuudentutkimus on divergentti ruraali heimo. 

Mielenkiintoinen mielipide-eroavuus ilmeni mielipiteissä puhuttaessa kirjojen ja aika-
kauslehtien roolista kirjallisuudentutkimuksen viestinnässä. Yleisen kirjallisuustieteen 
edustaja katsoi, että kirjallisuusteoreettiset uutuudet näkyvät ensin kansainvälisissä 
aikakauslehdissä. Toisten haastateltujen mielestä teoriakirjat ovat merkittävämpiä kuin 
artikkelit ja vain kirjoissa on riittävästi tilaa ajatusten pohjustamiselle. Konferenssien 
merkitys tieteellisessä kommunikaatiossa ei ole yhtä tärkeä kuin luonnontieteissä. Julkai-
sujen laadussa nähtiin suuria eroja, ja katsottiin, että turhanpäiväistä teoreettista tekstiä 
tuotetaan paljon. Kielellisten ansioiden paino on laadun arvioinnissa huomattava. 

Tutkitut alat täyttivät hyvin heimotyyppinsä kognitiiviset ja sosiaaliset tunnusmerkit, 
ja niiden tieteellinen kommunikaatio vastasi luvussa 2.2 kuvattuja akateemisten heimojen 
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viestintätapoja, joskin lääketieteessä julkaisemisella on suurempi merkitys kuin kovalla 
soveltavalla alalla tekniikassa. 

11.2  Arvioinnin ohjaus osana yliopisto-opetusta 

Tässä luvussa tehdään yhteenveto vastauksista tutkimuskysymyksiin 1–3. Kysymykset 
koskivat arvioinnin ohjauksen sijoittumista opetukseen, ohjauksen muotoja ja suositeltuja 
arvioinnin kriteerejä. 

Eri alojen opetuksen kuvauksessa on yleensä huomion kohteena vain Helsingin ja 
Tampereen yliopiston haastattelututkimusten anti. Tarvittaessa viitataan myös Oulun 
yliopistossa esiin tulleisiin seikkoihin. 

11.2.1  Oppiaineen opetuksen tavoitteet ja muodot 

Helsingin yliopiston fysiikan opettajat korostivat sitä, että approbaturissa ja cum laudessa 
pyritään antamaan fysikaalinen yleissivistys, laudatur-opinnoissa voidaan erikoistua. 
Tähdennettiin, että alan hierarkkisen rakenteen takia perusteet on hallittava eikä uutta voi 
ymmärtää ja oppia, jos ei osaa aiemmin opetettua. Tämä vastaa sitä, mitä kovien teoreet-
tisten aineiden opetuksesta yleensäkin sanotaan: koska tieto rakentuu kumulatiivisesti, 
kaikkien on opiskeltava tietyt perusasiat tietyssä järjestyksessä, jotta asiat on mahdollista 
omaksua.  

Lääketieteen lisensiaatin koulutuksessa saadaan valmius lääkärin tehtäviin, jatkokou-
lutukseen ja jatkuvaan opiskeluun. Lääkärinä toimiminen edellyttää tietoja ihmisen 
rakenteesta ja elinjärjestelmien toiminnoista, käden taitoja ja kommunikointikykyä. 
Opiskelijoista halutaan kehittää itsenäisiä tiedon haltijoita, jotka pystyvät hakemaan 
tietoa erilaisista lähteistä. Näin sen takia, että lääketieteessä tieto kehittyy ja muuttuu 
nopeasti. Pyrkimyksenä on, että opiskelijat todella oppivat työelämän vaatimat valmiudet.  

Sosiaalipolitiikan opetuksen tavoitteena on ensinnäkin opettaa, mitä on sosiaalipoli-
tiikka käytännön toimintana. Sen ohella halutaan kehittää opiskelijoiden kykyä itsenäi-
seen, analyyttiseen ajatteluun ja erilaisten tietoaineistojen kriittiseen tulkintaan. Sosiaali-
politiikassa toimivien olisi pystyttävä erittelemään yhteiskunnallisia kysymyksiä laajasti, 
mikä edellyttää hyvää yhteiskuntatieteellistä yleissivistystä.  

Sosiaalityön opetuksessa pyritään antamaan perustiedot yhteiskunnasta ja sen toimin-
nasta sekä laaja-alainen sosiaalityön tuntemus. Toinen tärkeä elementti on ammatillinen 
kohtaaminen ja vuorovaikutustaitojen oppiminen. Kolmanneksi halutaan antaa opiskeli-
joille tutkimukselliset taidot ja tutkimuksellinen orientaatio niin, että pystytään analysoi-
maan omaa työtä, osallistumaan kehittämisprojekteihin ja seuraamaan tutkimusta.  

Oulun yliopiston kirjallisuudentutkimuksen edustaja totesi, että laitoksen opetuksen 
tosiasiallinen intentio oli opiskelijan kouluttaminen tutkijaksi. Tämä oli ongelmallista, 
koska valmistuneista hyvin harva kuitenkaan ryhtyi tutkijaksi. Tampereella sama tutkija-
koulutusperinne näytti vallitsevan yleisen kirjallisuustieteen puolella, mutta Suomen 
kirjallisuudessa oli opetukseen lisätty ammatillista ainesta. Keskeiseksi kirjallisuudentut-
kimuksen opetuksen tavoitteeksi voidaan sanoa (kauno)kirjallisten tekstien erittelyn ja 
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kirjallisten ilmiöiden tutkimisen opettaminen. Opetus jätti opiskelijoille runsaasti liikku-
mavaraa ja vastuuta, mihin osaltaan oli syynä opettajaresurssien vähäisyys. 

Helsingissä ja Tampereella oli tarkasteltavana kolme maisterintutkinto-ohjelmaa ja 
yksi lisensiaatin tutkinto-ohjelma. Maisteritutkintojen laajuus on 160 opintoviikkoa ja 
perusrakenne monissa suhteissa samanlainen. Pro gradu -tutkielman laajuus on 20 opinto-
viikkoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on noin 240 opintoviikkoa, josta 
syventävien opintojen ja niihin sisältyvän kirjallisen työn osuus 12 opintoviikkoa. 

Opetusmenetelmiltään maisteritutkintojen koulutus oli perinteistä, luentojen ja kirja-
tenttien osuus oli mittava. Fysiikassa laboratoriotyöt ja laskuharjoitukset olivat tärkeitä. 
Kirjallisuudentutkimuksessa annettiin vähän kontaktiopetusta, opiskelijat suorittivat 
paljon kirjatenttejä ja kirjoittivat esseitä.  

Tampereella oli lääketieteen opiskelussa siirrytty vuonna 1994 ongelmaperustaiseen 
työskentelyyn, jossa oppiminen on kytketty ongelmien ratkaisuun. Luento-opetusta oli 
vähän, ryhmätyötä runsaasti. Vaikka opetuksen tavoitteet olivat Oulussa 1990-luvun 
alussa samansuuntaisia kuin Tampereella nykyisin, opetuksen muodot olivat Oulussa 
vielä perinteiset.  

Haastatteluissa saadut eri alojen opetuksen kuvaukset vastasivat luvussa 2.3 esitettyjä 
luonnehdintoja akateemisten heimojen neljän päälohkon opetuksen yleisistä eroista.  

11.2.2  Kirjallisuuden itsenäinen käyttö ja haku 

Fysiikassa oli approbatur- ja cum laude -arvosanojen opiskelussa vähän tieteellisen 
kirjallisuuden hakua ja käyttöä, pääosassa olivat kurssikirjat ja kontaktiopetus. Itsenäinen 
mutta ohjattu kirjallisuuden käyttö keskittyi pro gradu -tutkielman teon yhteyteen. Teo-
reettisessa fysiikassa itsenäisyys alkoi oikeastaan vasta jatkotutkintovaiheessa. Fysiikan 
kirjallisuuden hakua tukevat korkeatasoiset viitetietokannat ja elektroniset arkistot. 

Lääketieteessä oli Tampereella itsenäistä tieteellisen kirjallisuuden hakua, arviointia ja 
käyttöä opiskelun alusta lähtien. Jakso-oppaissa oli käytettävän kirjallisuuden suosituslis-
toja, mutta ainakin osa opiskelijoista haki koko ajan aikakauslehtiartikkeleita ongelmien 
käsittelyn pohjaksi. Kirjallisuuden itsenäinen käyttö oli runsasta samaan tapaan kuin 
ongelmaperustaiseen opetukseen siirtyneessä Linköpingin yliopistossa (ks. luku 4.5). 
Lääketieteessä on erittäin hyvät tieteellisten julkaisujen hakupalvelut ja käypää hoitoa 
tukevat tietokannat. 

Sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä kirjallisuuden käyttö esitelmiin alkoi perusopinto-
tasolla ja jatkui tutkimusprojektiopinnoissa ja tutkielmaseminaarissa. Suurin merkitys 
kirjallisuudella oli pro gradu -tutkielman teossa. Opiskelijat hyödynsivät tiedonhaussaan 
lähinnä kirjastojen luettelotietokantoja ja kotimaisia viitetietokantoja.  

Kirjallisuudentutkimuksessa kirjoitettiin paljon esseitä, mutta pääosin opettajien anta-
man kirjallisuuden pohjalta. Proseminaari, syventävien opintojen seminaari ja tutkielma-
piiri sekä tutkielma kouluttivat tutkimuksen tekoon. Kirjallisuuden hyvänä hakutapana 
pidettiin kirjastossa tapahtuvaa kirjojen selailua. Viitetietokantojen ei katsottu vetävän 
vertoja kauan tutkimusta tehneen opettajan tiedolle kirjallisuudesta. Tässä suhteessa 
ajateltiin Tampereella samantapaisesti kuin Oulussa edellisellä vuosikymmenellä. Opetta-
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jat jakoivat Tampereella ja Oulussa auliisti kirjallisuusvihjeitä esitelmien ja tutkielmien 
kirjoittajille.  

11.2.3  Arvioinnin opetuksen menetelmät 

Tutkimuskysymykset 1 ja 2 kuuluivat: Missä yhteyksissä tieteellisen kirjallisuuden 
arviointia opetetaan ja ohjataan suomalaisessa yliopistossa perustutkintokoulutuksessa? 
Millä tavoin arvioinnin opetusta ja ohjausta annetaan? Vastaus kysymyksiin hahmottui 
seuraavaksi. 

Kirjaston antama tiedonhaun opetus oli Tampereella pakollista ja opetusohjelmaan 
merkittyä lääketieteen opiskelijoille, vapaaehtoista sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön 
opiskelijoille (kaikki haastatellut olivat osallistuneet) ja kirjallisuudentutkimuksen opis-
kelijoille (puolet oli osallistunut). Tiedonhaun opetukseen ei sisältynyt kirjallisuuden 
arvioinnin ohjausta. Helsingin yliopiston fysiikan opiskelijat olivat saattaneet kuulla 
kirjastonkäytön opetuksesta, mutta kukaan ei ollut siihen osallistunut. Tilanne oli erilai-
nen kuin Oulun yliopistossa, jossa fysiikan opetusohjelmaan kuului pakollista kirjallisuu-
den haun ja käytön opetusta. 

Arvioinnin ohjausta annettiin Helsingin ja Tampereen tutkituissa opetusyksiköissä 
opintojaksoilla, henkilökohtaisena neuvontana ja jossain määrin opaskirjasten avulla. 
Missään oppiaineessa ei tieteellisen kirjallisuuden arvioinnista pidetty luentoja, eikä 
sellaisesta ehkä olisi hyötyäkään. 

Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kotisivulla oli harjoitusaineiden ja tutkielmien 
laatijoille ohje, jossa käsiteltiin suppeasti kirjallisuuden hakuvälineitä ja kirjallisuuden 
käyttöä, mutta ei puhuttu arvioinnista. Fysiikassa tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin 
harjoittelua tapahtui laboratoriotyökursseilla ja intensiivikurssien tutkimustehtävien 
yhteydessä (sovellettu fysiikka) sekä tutkimusryhmissä laudaturtöiden teon aikana (hyvin 
runsaasti materiaalifysiikassa, satunnaisemmin sovelletussa fysiikassa). Teoreettisessa 
fysiikassa gradun tekijät saivat opettajalta lähteet, joitten pohjalta he ryhtyivät tekemään 
tutkielmaa. Myös teoreettisen fysiikan tutkielmien kirjoittajat ottivat osaa tutkimusryh-
män toimintaan ja kuulivat ryhmässä vihjeitä sopivasta kirjallisuudesta. Fysiikan opetta-
jalinjalla ei ollut opetusjaksoa, jossa olisi ollut yhteistä tieteellisen kirjallisuuden ar-
vioivaa pohdintaa. Opettajat keskustelivat ohjaamansa opiskelijan kanssa kahden kesken 
tutkielman lähteistä. Oulussakin fysiikan opiskelijoille annettiin henkilökohtaista ohjausta 
ja kerrottiin esimerkiksi hyödyllisistä katsausartikkeleista.  

Lääketieteessä ongelmalähtöinen opiskelu merkitsi jatkuvaa kirjallisuuden käyttöä 
tehtävien ratkaisuun. Vaikka jaksokirjoissa suositeltiin kirjallisuutta, opiskelijat hakivat 
sitä myös itse. Viikoittainen keskustelu ratkaisuista kliinisiin ongelmiin sitoi teoreettisen 
aineiston käytännön ratkaisuihin. Tutoriaaleissa ei ainoastaan sallittu kriittisyyttä vaan 
kannustettiin siihen. Kirjallisuuden analysointia ja arviointia opetettiin erityisesti referaat-
tiseminaarissa (1. vuosi) sekä jaksossa Diagnostiikka ja hoito (3. vuosi). Muillakin 
jaksoilla saatettiin antaa kirjallisuuden käyttöä koskevia neuvoja ja vihjeitä. 

Oulun tutkimuksessa tuli esille, että lääketieteen opettajat auttoivat opiskelijoita henki-
lökohtaisesti kirjallisuuden valinnassa. Tampereella tällaisesta ei kerrottu. Ehkä viitetie-
tokantojen ilmaisen käyttämisen mahdollisuus on vähentänyt henkilökohtaisen ohjauksen 
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tarvetta. Mutta tutkimusryhmissä, joihin monet opiskelijat osallistuivat, yksilöllistä 
opastamista tapahtui epäilemättä Tampereellakin.  

Sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä opetukseen oli kuulunut väitöskirjojen analysoin-
tia tutkielmaharjoituskurssilla. Se oli lujittanut opiskelijoiden itseluottamusta ja luonut 
hyödyllisiä tottumuksia. Kun tutkielmaharjoituskurssi korvattiin tutkimusprojektiopin-
noilla, ei vastaavaa tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin opetusta enää ollut. Jotkut 
opettajat sisällyttivät tutkimusprojektiopintoihin tai seminaareihin tieteellisten artikkelei-
den erittelyä. Opiskelijat saivat kirjallisuuden käyttöön neuvoja laitoksen metodiopinto-
jen oppaasta ja tutkielmanteon oppaasta. 

Kirjallisuudentutkimuksessa opettajat esittivät tieteellisestä kirjallisuudesta ja kirjoitta-
jista satunnaisia arvioita. Yhteisesti suunniteltua arvioinnin ohjauksen käytäntöä ei ollut. 
Tärkeänä pidettiin, että opiskelijat oppisivat erottamaan eri koulukuntien käsitteet ja 
tutkimukset toisistaan. Opiskelijoita pyrittiin vierottamaan tieteellisten tekstien liiallisesta 
kunnioittamisesta. Kriittisen asennoitumisen merkitystä tähdennettiin. Opettajat olivat 
harjoituttaneet tieteellisten tekstien analysointia. Suomen kirjallisuuden opiskelijoita 
varten oli julkaistu opinnäyteopas, jossa kerrottiin kirjallisuuden hakuvälineistä ja kirjalli-
suuden käytöstä. 

Tutkimuksessa tuli esille arvioinnin opetuksen muotoja, joita ei esiintynyt luvussa 6.3 
kuvailluissa tapauksissa. Yhteistä tämän tutkimuksen ja luvun 6.3 esimerkeille oli arvi-
oinnin opetuksen nivominen kunkin alan tietoaineiston kuten tieteellisten artikkelien 
analysointiin ja vertailuun. Verkkoaineistojen arviointia ei tämän tutkimuksen haastattelu-
jen mukaan ollut harjoiteltu.  

11.2.4  Arviointikriteerit 

Tutkimuskysymykseen 3 (Millaisia kirjallisuuden arvioinnin kriteerejä kehotetaan käyttä-
mään) saatiin alla kuvattuja vastauksia. 

Helsingin ja Tampereen opettajilta kysyttiin hyvän tieteellisen julkaisun ominaisuuk-
sia. Vastauksia voi tulkita seuraavasti. Gulbrandsenin (ks. luku 3.1) luettelemista kritee-
reistä fyysikot pitivät tärkeinä vakuuttavuutta ja omaperäisyyttä, lääketieteilijät vakuutta-
vuutta, tieteellistä relevanssia ja käytännöllistä käyttökelpoisuutta sekä sosiaalitieteilijät 
vakuuttavuutta, omaperäisyyttä ja yhteiskunnallista käyttökelpoisuutta. Kirjallisuudentut-
kijoiden haastatteluissa nousi laatukriteerinä esille oikeastaan vain omaperäisyys. 

Opettajien opiskelijoille suosittamat kirjallisuuden arvioinnin kriteerit on koottu tau-
lukkoihin 11–14. Ensimmäisessä taulukossa kuvataan, mitä opettajat kertoivat mainin-
neensa julkaisujen hyvän laadun ennusmerkkeinä, toisessa luetellaan seikkoja, joihin 
opiskelijoiden tuli kiinnittää huomiota kirjallisuutta tarkastellessaan ja kolmannessa 
taulukossa mainitaan kirjallisuusryhmiä, joiden käyttöä piti varoa tai joiden käytössä piti 
olla erityisen kriittinen. Kun pohditaan kriteerien käyttämistä, on syytä pitää mielessä 
luvussa 6.2 esille tulleet kirjallisuuden valinnan vaiheet, vaikka niitä ei haastatteluissa 
eritelty. Vaiheet olivat: 1) viitteiden valinta lähempään tarkasteluun, 2) luettavien ja 
tutkimuksessa hyödynnettävien dokumenttien valinta ja 3) tutkimusraportissa mainitta-
vista lähteistä päättäminen.  
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Opettajat pitivät kirjallisuuden laadun takeina kirjoittajan ansioituneisuutta, hänen 
kuulumistaan tasokkaaseen tutkimusryhmään, tieteellisen monografian kustantajan 
mainetta ja artikkelin julkaisseen lehden laatua.  

Taulukko 11. Opettajien suosittamat laadun takeet. 

Tieteenala Ohje 
F L S K 

Laadun kriteerit     
Nimetyt ansioituneet tutkijat ×  × × 
Nimetyt hyvätasoiset taustayhteisöt ×   × 
Tietyt kustantajat   × × 
Tietyt lehdet × × × × 

Taulukossa 11 esitetyt kriteerit ovat sellaisia, joita opiskelijoiden kannattaa käyttää 
valitessaan viitteitä lähempään tarkasteluun. Kriteerejä sietää harkita myös vaiheessa 
kolme. Locke, Silverman ja Spirduso (1998), Maglaughlin ja Sonnenfeld (2002) 
sekä Wang ja Soergel (1998) mainitsevat yllämainituista kriteereistä kirjoittajan auktori-
teetin ja lehden tason, Locke kumppaneineen sekä Maglaughlin ja Sonnenfeld myös 
kirjoittajan taustayhteisön. Kyse on siis tunnusmerkeistä, joiden katsotaan tiedeyhteisössä 
yleisesti ennustavan dokumentin laatua. 

Helsingissä fysiikan opettajat pitivät olennaisena apuna tietoa siitä, ketkä tekivät maa-
ilmassa samanaiheista tutkimusta ja mikä näiden tutkijoiden ja tutkimuslaitosten taso oli. 
Tätä tietämystä he välittivät tutkielmaa tekeville opiskelijoille. Lääketieteen haastatte-
luissa ei tullut esille, että perustutkinnon opiskelijoille olisi yleisopetuksessa esitelty 
ansioituneita tutkijoita ja tutkimuslaitoksia. Mutta tämän ei tarvitse merkitä, etteikö niitä 
olisi mainittu kunkin lääketieteen erikoisalan syventävien opintojen suorittajille. 

Helsingin yliopiston fysiikan opettajat pitivät fysiikan referee-lehtien tasoa hyvänä. 
Laitoksen kirjastoon tilatut lehdet katsottiin tarkasti valikoiduiksi. Kekäleen ja Lehikoi-
sen (2000, 62) haastatteluissa fysiikan kansainvälisten sarjojen tasoa pidettiin vaihtele-
vana, mutta yleisesti vertaisarvioinnin katsottiin olevan laadun tae. Tampereen yliopiston 
lääketieteilijät katsoivat, että opiskelijoille syntyi kuulopuheiden perusteella käsityksiä 
lehtien nauttimasta arvovallasta. Referee-lehtien artikkelien luotettavuutta ei pidetty 
ehdottoman varmana. Tässä tuli esille sama näkemys kuin Kekäleen ja Lehikoisen (2000, 
124) tutkimuksessa. Sosiaalitieteilijöille ja kirjallisuudentutkijoille tietyt kustantajat ja 
tietyt lehdet olivat laadun takeita. 

Taulukossa 12 luetellaan kriteerejä, joihin eri alojen opettajat kehottivat kiinnittämään 
huomiota kirjallisuuden tarkastelussa. Voidaan sanoa, että kriteereistä suurin osa on 
tärkeitä valinnan ensimmäisessä vaiheessa, mutta mielessä pidettäviä myös toisessa ja 
kolmannessa vaiheessa.  
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Taulukko 12. Mihin opettajat kehottavat kiinnittämään huomiota. 

Tieteenala Ohje 
F L S K 

Mihin kiinnitettävä huomiota 
Aihe × × × × 
Tutkimuskysymykset/hypoteesit  × ×  
Menetelmät × × ×  
Koeasetelma/tutkimusasetelma × ×   
Aineistot  × ×  
Analyysi  × ×  
Tulosten vertailukelpoisuus/sovellettavuus × × ×  
Suhteutus muuhun tutkimukseen  × ×  
Mihin tutkimusperinteeseen kuuluu   × × 
Avaako uusia näköaloja, antaako ideoita   × × 
Tuoreus/ikä × × × × 

Kaikkien neljän alan edustajat neuvoivat opiskelijoita katsomaan, vastaako julkaisun aihe 
opiskelijan omaa kohdetta. Käyttäjärelevanssitutkimuksissakin (ks. luku 6.2) mainittiin 
aihe valinnan kriteerinä jokseenkin aina. Ihmistieteissä koulukunta saattoi kuitenkin olla 
tärkeämpi.  

Fysiikan opiskelijoita kehotettiin katsomaan löydetyistä tutkimusraporteista, oliko 
niissä käytetty samoja menetelmiä ja koeasetelmia ja olivatko tulokset ehkä vertailukel-
poisia. Lääketieteen opettajat kannustivat kiinnittämään huomiota tutkimusasetelmaan, 
menetelmiin, aineistoon ja näytön riittävyyteen. Tutkimuksia oli vertailtava vastaaviin 
tutkimuksiin sen toteamiseksi, olivatko tulokset samansuuntaisia vai poikkeavia. Oli 
harkittava, oliko tutkimus yleistettävissä Suomen oloihin ja sovellettavissa potilaan 
hoitoon.  

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön edustajat neuvoivat tarkistamaan, miten evaluoita-
vissa tutkimuksissa oli käytetty menetelmiä. Aiheen yhteiskunnallinen merkitys ja liitty-
minen yhteiskunnalliseen keskusteluun, tutkimusaiheen rajaus ja aineistojen luonne olivat 
tärkeitä. Aiheellista oli katsoa, millaiseen teoreettiseen perinteeseen tutkimus sijoittui. 
Samoin oli harkittava, tarjosiko ulkomainen empiirinen tutkimus vertailukelpoista mate-
riaalia Suomen oloihin. Väitöskirjojen analyysin harjoittelua varten oli annettu yksityis-
kohtainen kysymysluettelo, jolla ohjattiin tarkastelemaan muun muassa käsitteistöä, 
mahdollisia hypoteeseja, analyysimetodia ja analyysin luotettavuutta.  

Kirjallisuudentutkimuksessa kaikki kirjallisuus kelpasi, jos se antoi virikkeitä ja tuo-
reita näkökulmia. Muitten alojen teoriat saattoivat tarjota mielenkiintoisia lähestymista-
poja. Opiskelijan olisi opittava tunnistamaan, mitä kirjallisuudentutkimuksen teoreettista 
suuntausta kukin julkaisu edustaa, vaikka toisaalta tällaista pidettiin kovana vaatimukse-
na. Kullakin kirjallisuudentutkimuksen koulukunnalla on omat käsitteelliset välineensä, 
ja opiskelijan pitäisi oppia käyttämään käsitteistöä johdonmukaisesti. Tutkimussuuntaus-
ten korostaminen oli yhteneväistä sen kanssa, minkä Talja ja Maula (2002; 2003) havait-
sivat kirjallisuudentutkijain tavassa valita kirjallisuutta.  

Kaikilla tutkituilla aloilla kehotettiin kiinnittämään huomiota julkaisun ikään. Ikähaa-
rukat vaihtelivat aloittain. Fysiikan opiskelijoille kerrottiin, että äskettäin ilmestyneiden 
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artikkelien lähteistä saattoi löytää hyödyllisiä viitteitä. Joillakin fysiikan aloilla käytettiin 
hyväksi varsin vanhaakin kirjallisuutta, siis 1950-luvun, jopa 1930-luvun tutkimuksia. 
Toisaalta tuoreimmatkin aikakauslehtiartikkelit olivat liian vanhoja seurattaviksi Los 
Alamosin elektronista arkistoa jatkuvasti hyödyntävälle teoreettisen fysiikan edustajalle. 
Eräillä lääketieteen aloilla käyttökelpoinen tutkimuskirjallisuus ei saanut olla kovin 
monta vuotta vanhaa, mutta lääketieteessä on myös aloja, joissa keskeiset perusasiat eivät 
muutu ja oppikirjatieto kelpaa.  

Sosiaalitieteilijät antoivat kaksijakoisia vastauksia kysymykseen käyttökelpoisen kir-
jallisuuden iästä. Yhteiskunnallisen tilanteen muuttuminen aiheutti, että parikymmentä 
vuotta vanhempi kirjallisuus ei enää ollut kovin relevanttia. Toisaalta opiskelijoita keho-
tettiin tutustumaan klassikkoihin ja lukemaan niitä alkuperäisinä teksteinä. Kirjallisuu-
dentutkimuksessa on kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii hyvinkin iäkästä kirjallisuut-
ta. Mutta yleisesti suurin osa ennen 1980-lukua ilmestyneestä teoriakirjallisuudesta 
katsottiin vanhentuneeksi.  

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön edustajat lausuivat eniten varoituksen sanoja tietyistä 
kirjallisuusryhmistä (taulukko 13). Tämä johtuu siitä, että näissä tieteissä tutkimus ja 
käytäntö ovat lähellä toisiaan ja ammatillinen kirjallisuus runsasta. Opiskelijoiden on 
syytä pitää taulukossa mainitut 13 suositukset mielessä sekä viitteitä arvioidessaan että 
kirjallisuutta tutkimuksessa hyödyntäessään.  

Taulukko 13. Mitä aineistoa tarkasteltava erityisen kriittisesti. 

Tieteenala Ohje 
F L S K 

Mitä aineistoa tarkasteltava kriittisesti tai varottava     
Ammattilehdet ja järjestöjen julkaisut   ×  
Sanomalehdet   × × 
Hallinnolliset selvitykset   ×  
Gradut (voi käyttää, kun on kriittinen)   × × 

Haastatteluissa ei noussut näkyviin sellaista jakoa taustakirjallisuuteen ja varsinaiseen 
tutkimuskirjallisuuteen, jota eräissä tutkielmaoppaissa alleviivataan. Fyysikot ja oululai-
set lääketieteilijät tähdensivät kyllä katsausartikkeleiden hyödyllisyyttä tutkimusta 
aloittavalle opiskelijalle.  

Kun vertaillaan tutkimusoppaiden muita neuvoja valinnasta ja arvioinnista haastatte-
luissa esille tulleisiin, ilmenee yhtäläisyyksiä. Fysiikan, sosiaalitieteiden ja kirjallisuuden-
tutkimuksen opettajat tähdensivät kirjoittajan mainetta kirjallisuuden valintaperusteena, 
sellainen se oli myös parin oppaan (Hakala, Hirsjärvi ym.) mukaan.  

Menetelmä mainittiin kriteerinä fysiikassa, lääketieteessä ja sosiaalitieteissä, mutta 
oppaissa vain Hirsjärvi kumppaneineen ja Pihlaja neuvoivat kiinnittämään menetelmiin 
huomiota. Kolme opasta (Hakala, Hirsjärvi ym. ja Pihlaja) kehotti tunnistamaan teok-
sessa ilmenevän näkökulman, mikä tuli esille myös sosiaalitieteiden ja kirjallisuudentut-
kimuksen haastatteluissa.  

Fysiikassa, sosiaalitieteissä ja kirjallisuudentutkimuksessa opettajat olivat antaneet 
opiskelijoille vihjeitä opinnäytteisiin sopivasta kirjallisuudesta. Lääketieteessä neuvontaa 
oli harrastettu ainakin Oulussa. Vihjeiden antaminen on opiskelijoille hyödyllistä työs-
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kentelyn nopeuttamiseksi. Mutta onko tällainen ohjaus arvioinnin opettamista? Tietenkin 
voidaan sanoa, että opettajat suosittelevat opiskelijoille mallikirjallisuutta, josta näkyy, 
miten jotain aihetta on lähestytty kiitettävällä tavalla. Mutta jos opiskelijalle ei selosteta, 
miksi jokin julkaisu on ansiokas, opetus jää implisiittiseksi eikä kirjallisuusviitteen 
antamisella ole tähdätty arviointivalmiuden kasvattamiseen.  

Haastattelut eivät olleet niin yksityiskohtaisia, että voitaisiin sanoa, missä määrin lu-
vussa 5.5 selostettujen ACRL:n standardien tavoitteet olivat arvioinnin opetuksessa 
toteutuneet tai oliko niitä tavoiteltu. Merkille pantavaa on, että haastatteluissa nousi esille 
kriteerejä, joita ACRL:n standardeissa ei mainita tai joiden määrittely on standardeissa 
ylimalkainen. ACRL:n standardit eivät mainitse suoranaisesti koulukuntia. Menetelmäl-
listen seikkojen huomioon ottamista suositellaan melko epämääräisesti. Standardeissa ei 
kehoteta selvittämään ja noudattamaan kunkin tieteenalan arvioinnin käytäntöjä. Näyttää 
siltä, että standardit on laadittu lähinnä kirjastonhoitajien ja informaatikkojen näkökul-
masta. 

11.2.5  Suhtautuminen verkkoaineistoon 

Verkkoaineistoa koskevat mielipiteet olivat kaikilla aloilla yksituumaisia. Aineistoon oli 
suhtauduttava kriittisesti, ja oli katsottava aineiston tekijää ja tuottajaa. Opiskelijat tuntui-
vat sisäistäneen kriittisen asennoitumisen. Opiskelijat käyttivät nähtävästi verkkoaineis-
toa opettajia enemmän.  

Haastattelut tehtiin vuonna 2001. On ilmeistä, että tällä hetkellä opettajien ja opiskeli-
joiden verkkoaineiston käyttö on laajempaa kuin kolme vuotta sitten. Verkkoaineiston 
valintaa ja arviointia koskevat ongelmat koettaisiin vastaavasti tärkeämmiksi kuin haas-
tatteluja tehtäessä.  

11.2.6  Opiskelijoiden taidot 

Joka alalla asetettiin tavoitteeksi opiskelijoiden kriittisyyden kehittäminen. Joka alalla 
pidettiin opiskelijoiden kykyä arvioida ja käyttää kirjallisuutta tasoltaan hyvin vaihtele-
vana. Jotkut opiskelijat eivät oikein opi kirjallisuuden käyttäjiksi, toiset ovat siinä häm-
mästyttävän lahjakkaita. Turhan kunnioittavaa suhtautumista kirjoitettuun tekstiin valitet-
tiin. Lääketieteen opiskelijat harjoittivat kirjallisuuden hakua, valintaa ja arviointia 
jatkuvasti. Vaikka heidänkin taitonsa vaihteli, yleistä kykyä havaita tutkimusten heikko-
uksia pidettiin hyvänä. 

Oulun yliopistossa oli tehty samantapaisia havaintoja kuin Helsingissä ja Tampereella 
vuosikymmen myöhemmin. Opiskelijoiden kirjallisuuden käytön taidot vaihtelivat 
suuresti, mihin yhtenä syynä pidettiin motivaation tason eroja. Puutteena mainittiin 
Oulussakin liian arvostava suhtautuminen auktoriteetteihin. Aluksi otetaan faktana kaikki, 
mitä luetaan.  
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11.2.7  Opettajien ja opiskelijoiden kertomukset 

Yleensä opiskelijat vahvistivat haastatteluissa sen, mitä opettajat kertoivat arvioinnin 
ohjauksesta ja arvioinnin kriteereistä. Eroavuuksia tuli esille sosiaalipolitiikan ja sosiaali-
työn sekä kirjallisuudentutkimuksen haastatteluissa. Sosiaalitieteiden opettajat kertoivat 
selostaneensa alan tieteellisiä ulkomaisia lehtiä, mutta opiskelijat eivät tällaista muista-
neet. Kirjallisuudentutkimuksen opettajat sanoivat harjoituttaneensa aikakauslehtiartikke-
lien analysointia, mutta opiskelijat eivät olleet tällaisiin harjoituksiin osallistuneet.  

11.3  Tieteenalan vaikutus arvioinnin ohjaukseen 

Tutkimuskysymys 5 kuului: Selittävätkö tarkasteltujen tieteenalojen keskeiset kognitiivi-
set ja sosiaaliset piirteet arvioinnin opetuksen ja ohjauksen luonnetta ja mahdollisia 
alakohtaisia eroja? 

Becherin havaintoihin nojaten voidaan sanoa, että alan tutkimuskohde määrää, mitä 
menetelmiä tutkimuksessa käytetään. Ainakin luonnontieteilijät uskovat, että kunkin alan 
havainnot, tutkimustulokset ja teoriat ovat kohteen olemukseen pohjautuvia. Kunkin alan 
kognitiiviset piirteet vaikuttavat puolestaan tutkijoiden yhteistyön muotoihin ja kommu-
nikaatioon.  

Arvioinnin opetuksessa ja ohjauksessa on erotettavissa opetuksen sisältö ja opetuksen 
muoto. Haastatteluaineiston analyysi toi esiin piirteitä, joissa akateemisen heimon kogni-
tiiviset ja sosiaaliset piirteet määrittävät selvästi arvioinnin ohjausta ja kriteerejä. Näitä 
tarkastellaan ensiksi. Sitten käsitellään seikkoja, joissa esiintyy vaihtelua saman akatee-
misen heimon sisällä.  

Vastauksessa kysymykseen 5 on aiheellista tarkastella jossain määrin yleisestikin ky-
seisten alojen opetusta eikä vain arvioinnin ohjausta. Näin on syytä tehdä sen takia, että 
opetuksen tavoitteet ja luonne vaikuttavat kirjallisuuden käyttöön. Myös kirjaston antama 
informaatiolukutaidon opetus on huomion arvoinen tässä yhteydessä. 

11.3.1  Heimokulttuuri määrää askeleet 

Yleisesti opettajien suosittelemilla arvioinnin kriteereillä on ilmeinen yhteys kunkin alan 
kognitiiviseen luonteeseen sekä luvuissa 2.1 ja 3.1 kuvattuihin tutkimusten evaluoinnin 
mittapuihin. Fysiikassa opettajat kehottivat opiskelijoita kiinnittämään tutkimusraportin 
arvioinnissa huomiota menetelmään, koeasetelmaan ja tuloksiin. Oppikirjatiedon käyttö 
katsottiin tutkielmissa tietyiltä osin perustelluksi, mikä liittyy fysikaalisen perustiedon 
vakiintuneisuuteen.  

Lääketieteessä tärkeitä kriteerejä olivat tutkimusasetelma, aineisto ja näytön riittävyys. 
Tuloksien sovellettavuutta punnittaessa oli lääketieteessä syytä miettiä mahdollisia 
kansallisia eroja potilasaineiston laadussa, terveydenhoidon järjestelmissä jne. Muuten 
puhdas luonnontiede ja soveltava luonnontiede olivat kriteereiltään lähellä toisiaan. 
Molemmissa tutkimuskohteet ovat rajattuja ja tutkimus etsii kausaalisuhteita tarkasti 
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kontrolloiduin asetelmin ja mittauksin. Kokeet ovat normaalisti toistettavissa tutkimusra-
porttien pohjalta, ja toistaminen on voimakas keino arvioida tuloksia. 

Sosiaalitieteissä neuvottiin kiinnittämään huomiota tutkimusmenetelmiin ja tutkimus-
perinteeseen. Koulukunta oli tärkeä myös kirjallisuudentutkimuksessa. Pehmeille aloille 
ominainen koulukuntapainotteisuus tuli tässä esille. Sosiaalitieteiden läheinen yhteys 
ammatilliseen toimintaan ilmeni ammatillisen kirjallisuuden käyttämisen neuvoissa ja 
varoituksissa. Kehotuksissa käyttää tuoretta tutkimuskirjallisuutta oli taustalla yhteiskun-
tatieteille yleinen piirre: tulokset vanhenevat, kun yhteiskunta ja sen kulttuuriset arvos-
tukset muuttuvat (Töttö 1997, 138).  

Heimon luonteeseen liittyvä piirre oli Oulun ja Tampereen kirjallisuustieteilijöissä val-
linnut epäilevä suhtautuminen bibliografisten hakuvälineiden hyödyllisyyteen. Opettajan 
apu ja kirjojen selailu kirjastossa nähtiin paremmaksi tavaksi löytää käyttökelpoisia 
teoksia. Taustalla vaikuttaa se, että kirjallisuudentutkimuksessa ei tutkimuskohteita rajata 
samalla tavalla ja terminologia ei ole yhtä täsmällistä kuin kovissa tieteissä. Tutkimus on 
kirjallisuustieteessä koulukuntasidonnaista, mutta koulukunta ei ilmene bibliografioissa.  

Kirjallisuudentutkimuksen haastateltujen oli vaikea kuvailla käyttämiään tieteellisen 
kirjallisuuden arvioinnin kriteerejä, vaikka halukkuus auttaa haastattelijaa oli ilmeinen. 
Yhtenä syynä oli ilmeisesti se, että kirjallisuudentutkimuksessa koulukuntien runsas 
määrä tekee teoreettisen kentän kirjavaksi ja näkökulmien määrän suureksi, minkä takia 
laadun kriteerit ovat vaihtelevia. Kirjallinen tyyli sekä yli- ja alitulkinnan välttäminen 
mainittiin laadun osoituksina. Kyky arvioida laatua edellyttää pitkäaikaista tutkimusalu-
een seuraamista.  

Heimojen sosiaalisen olemuksen vaikutusta voidaan nähdä arvioinnin opetuksessa fy-
siikassa ja lääketieteessä. Kummankin tieteenalan tutkimuksia tehdään usein ryhmätöinä. 
Myös kirjallisuuden käyttöön perehtyminen tapahtui ryhmissä: Helsingissä fysiikan 
kolmella alalla tutkimusryhmissä ja Tampereella lääketieteen tutor-ryhmissä – ja tutki-
musryhmissä niillä opiskelijoilla, jotka oli ryhmiin vedetty mukaan. Ryhmissä tapahtuvaa  
arviointikeskustelu on epäilemättä tehokas oppimisen muoto. Sosiaalitieteissä ja kirjalli-
suudentutkimuksessa ei vastaavaa ryhmätyöskentelyä ollut. 

Keskusteluissa käyttökelpoisen kirjallisuuden iästä tuotiin kaikilla aloilla esille aika-
haarukoita, mutta niiden laajuus vaihteli. Fysiikan joillakin erikoisaloilla voitiin käyttää 
1930-luvun kirjallisuutta, ja lääketieteessä varsin iäkäs anatominen tieto oli relevanttia. 
Mutta yhteiskuntatieteissä viitatut klassikot saattavat olla 1800-luvulta, ja mikäli filosofe-
ja siteerataan, voidaan puhua jopa tuhansia vuosia vanhasta kirjallisuudesta. Yhtä kauas 
ulottuu kirjallisuudentutkimuksen katse. Tässä suhteessa kovien ja pehmeiden heimojen 
tyypilliset erot tulivat esille. 

Tarkastelluissa Helsingin, Oulun ja Tampereen yksiköissä ainoastaan Tampereen lää-
ketieteellisessä tiedekunnassa annettiin ongelmaperustaista (ongelmalähtöistä) opetusta. 
Tämän taustalla on kovan soveltavan alan halu varmistaa, että opiskelijat todella oppivat 
työelämän vaatimat valmiudet (ks. luku 2.3). Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiede-
kunnassa opetus oli 1990-luvun alkupuolella perinteistä luentopainotteista tiedon siirtoa, 
mutta opetuksen tavoitteet oli sielläkin määritelty hyvin samalla tavalla kuin Tampereella 
kymmenisen vuotta myöhemmin (ks. Kautto 1998, 87, 96–97). Toisella kovalla sovelta-
valla alalla, Oulun yliopiston konetekniikan opetuksessa ei ilmennyt merkkejä ongelma-
lähtöisyydestä (ks. Kautto 1998, 97–98). Voidaan siis sanoa, että ongelmalähtöisyys 
liittyy nimenomaan lääketieteellisen heimon ajatteluun ja tavoitteisiin. Kun lääkärin 
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työssä on kyse elämästä ja terveydestä, tarve varmentaa ammatillinen osaaminen valmis-
tumisen ja työuran aikana on poikkeuksellisen kova. Lääketieteen opettajathan tähdensi-
vät Oulussa ja Tampereella, että lääkärin on opittava pysyttelemään ajan tasalla ja seurat-
tava jatkuvasti lääketieteen kehitystä. Jos lääkäri ei näin tee, hän on piankin huono 
asiantuntija.  

11.3.2  Saman heimon kulttuuri erilaista eri yliopistoissa 

Luvussa 2.3 mainitut tutkijat olivat sitä mieltä, että tieteenala määrää keskeisesti opetuk-
sen sisällön. Väite pitää ilmeisesti paikkansa, mutta opetusajattelussa ja opetuksen mene-
telmissä tuli tässä tutkimuksessa esille vaihtelua saman akateemisen heimon sisällä. 

Oulussa oli jo 1990-luvun alkupuolella kasvatustieteessä ja psykologiassa enemmän 
opetuskokeiluja kuin Tampereen pehmeissä soveltavissa tieteissä sosiaalipolitiikassa ja 
sosiaalityössä. On tietenkin odotettavissakin, että opetukseen ja ihmisen käyttäytymiseen 
suuntautuvilla aloilla harrastetaan koulutuksen kehittämistä. Mainituissa Tampereen 
aineissa ei ollut ongelmalähtöistä opiskelua, vaikka alojen ammatillinen työskentely on 
paljolti ongelmatilanteiden ratkaisua. Kirjallisuudentutkimuksessa oli Oulussa kokeiltu 
sellaista opiskelijoiden itsenäisesti suunnittelemaa ja ohjaamaa työskentelyä, jota vastaa-
vaa ei Tampereella tullut esille.  

Fysiikassa ei Helsingissä vaadittu opiskelijoilta osallistumista tiedonhaun opetukseen, 
Oulussa informaatiotaitojen opetus oli sisällytetty fysiikan opetussuunnitelmaan. Se oli 
siten pakollista ja lisäksi osin fysiikan opettajien itse antamaa. Fysiikan heimon pohjoi-
sessa leirissä oli tässä asiassa suurempi valkeus kuin etelän nuotiotulilla. 

Oulussa osallistuminen kirjaston käytön ja tiedonhaun opetukseen oli pakollista kasva-
tustieteen, psykologian ja kirjallisuudentutkimuksen opiskelijoille, ja opetusta oli kytketty 
tieteenalan opetukseen (Kautto 1998, 100–109). Tässä suhteessa tilanne oli pehmeissä 
aineissa Tampereella erilainen: ei pakollisuutta, ei integrointia. Heimojen sisäisten erojen 
syynä olivat ilmeisesti yliopistojen erilaiset perinteet. Oulun yliopistossa tiedonhaun 
opetus oli alkanut jo 1960-luvulla silloisen rehtorin voimakkaasti tukemana.  

Vastaus kysymykseen akateemisten heimojen kognitiivisten ja sosiaalisten piirteiden 
vaikutuksesta arvioinnin opetuksen muotoutumiseen on siis myönteinen. Vaikutusta 
ilmeni kirjallisuuden arvioinnin kriteereissä ja opetuksen muodoissa. Toisaalta havaittiin, 
että akateemisten heimojen sisällä esiintyy vaihtelua yleisissä opetuksen menetelmissä ja 
suhtautumisessa informaatiolukutaidon opetukseen. Yliopistojen, niiden tiedekuntien ja 
ainelaitosten perinteet heijastuvat tällaisissa käytännöissä. Becher (1989, 20–22) toteaa-
kin tällaisten eroavuuksien mahdollisuuden ja olemassaolon. Välimaa (1995b, 393) 
painottaa voimakkaasti niiden merkitystä.  

11.3.3  Tutkimusaloittaiset erot tieteenalojen sisällä 

Voimakkaimpia tutkimusalojen välisiä eroja oli fysiikassa teoreettisen fysiikan ja muiden 
kohteina olleiden fysiikan erikoisalojen välillä. Erot ilmenivät näkemyksessä opiskelijan 
itsenäisestä kirjallisuuden valitsemisesta. Lääketieteessä tutkimusalojen eroavuudet eivät 
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nousseet esille, mikä johtui tiedekunnan yhteisesti suunnitellusta opetussuunnitelmasta. 
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön piirissä huomattavimmat poikkeamat olivat suhtautumi-
sessa tietoteoreettiseen kahtiajakoon (realismi–relativismi) ja kausaalisuuden selvittämi-
seen. Kirjallisuudentutkijoiden haastatteluissa tuli esille alan teoreettisten koulukuntien 
runsaus, mutta haastateltujen omia suuntautumisia ei kyselty.  

11.4  Tutkielmaopasanalyysi 

Tehty tutkielmaopasanalyysi antoi osavastauksen tutkimuskysymykseen 3 (Millaisia 
kirjallisuuden arvioinnin kriteerejä kehotetaan käyttämään?). 

Oppaiden sisällönanalyysissa tarkasteltiin viittä monialaista tutkielmaopasta vuosilta 
1995–2002 ja viittä alakohtaista opasta vuosilta 1993–2003. Alakohtaiset oppaat oli 
tarkoitettu fysiikan (1 opas), sosiaalipolitiikan (2) ja kirjallisuudentutkimuksen (2) opis-
kelijoille. Lääketieteen alalta ei vastaavaa opasta löytynyt. Monialaiset oppaat olivat 
laajempia ja yleensä kaupallisten kustantajien julkaisemia. 

Kymmenen analysoitua opasta olivat harkinnanvarainen otos suomalaisten tutkielma-
oppaiden suuresta joukosta, jossa luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijoita palvelevat 
oppaat ovat selvänä vähemmistönä. Analyysissa tarkasteltiin ohjaajan roolia, kirjallisuu-
den hakuvälineitä, kirjallisuuden käyttöä tutkimusta aloitettaessa, kirjallisuuskatsausta, 
kirjallisuuden valintaa ja arviointia sekä verkkoaineistoa koskevia ohjeita. Oppaat olivat 
kirjallisuuden hakuun, valintaan ja käyttöön liittyviltä ohjeiltaan varsin erilaisia.  

Keskeisenä tutkielmaopasanalyysin tuloksena voidaan pitää sitä, että kirjallisuuden 
valintaa ja arviointia käsiteltiin vain osassa oppaista ja niissäkin useimmissa niukasti. 
Ainoastaan kolme opasta antoi monipuolisesti ohjeita tieteellisen kirjallisuuden valin-
nasta. Näissä kolmessa esitettiin muun muassa suosituksia käytettävästä ja varottavasta 
kirjallisuudesta ja siitä, mihin seikkoihin kirjallisuutta valitessa kannattaa kiinnittää 
huomiota. Kolme opasta ei puuttunut kirjallisuuden arviointiin mitenkään. Muut seitse-
män suosittivat kriittisyyttä, ja näistä kolmessa annettiin konkreettisia arvioinnin neuvoja.  

Vaihteleva suhtautuminen kirjallisuuden merkitykseen tuli esille myös kirjallisuuden 
haun ohjauksessa. Kaksi monialaista opasta ei kertonut mitään kirjallisuuden hakuväli-
neistä. Yksi monialainen ja kaksi alakohtaista opasta kuvailivat kirjallisuuden hakuväli-
neitä varsin perusteellisesti. Kaikki seitsemän hakuvälineitä selostavaa opasta mainitsi 
bibliografiset tietokannat, kolme neuvoi hakutekniikkaa. Kuusi opasta kehotti käyttämään 
haun apuna julkaisujen lähdeluetteloita.  

Kirjallisuuden käytössä eräät oppaat erottivat omaksi vaiheekseen alustavan lukemi-
sen, siis lukemisen, joka liittyy tutkielman suunnitteluun. Kirjallisuuden avulla saadaan 
selville, onko aihepiiriä tutkittu aiemmin, mitä tuloksia on saavutettu ja mitä on jäänyt 
huomiotta. Alustavassa lukemisessa syntyy yleiskuva aiheen taustasta ja pohja aiheen 
rajaukselle. Kirjallisuuteen tutustumisesta on hyötyä teoreettisen perustan luomiselle ja 
menetelmän valinnalle. Kuusi opasta selosti alustavan lukemisen merkitystä laajasti, 
kolme opasta tyytyi muutamaan mainintaan. Tässä kohtaa oppaat olivat yhtenäisimmil-
lään.  

Analysoiduista oppaista kolme oli ilmestynyt ennen vuotta 1996. On ymmärrettävää, 
ettei niissä ollut mitään Internetistä ja verkkoaineiston käytöstä. Mutta yllättävänä voi 
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pitää, että uudemmistakin oppaista vain kolme käsitteli verkkojulkaisujen arviointia. 
Nämä kolme antoivat samansuuntaisia suosituksia: on katsottava onko kirjoittaja tun-
nettu, millainen organisaatio on verkkosivujen taustalla, onko dokumentti käynyt läpi 
asiantuntija-arvioinnin, viitataanko hyviin lähteisiin ja miten äskettäin verkkosivuja on 
päivitetty. 

11.5  Tutkimuksen puutteiden ja ansioiden tarkastelua 

Kun kyseessä on arviointia koskeva tutkimus, on erityinen syy silmätä tehtyä tutkimusta 
kriittisesti. Tarkastelussa tulee esille seikkoja, jotka olisi kannattanut tehdä toisin. Vah-
vuuksiakin löytyy. 

Haastatteluteemojen muotoilulle olisi ollut eduksi, jos tutkielmaoppaiden sisältöä olisi 
eritelty ennen haastatteluihin ryhtymistä. Opettajien antamien tietojen ja näkemysten 
kontrollointi opiskelijoiden kertomuksilla olisi ollut tehokkaampaa, jos opettajien haastat-
telut olisi kirjoitettu puhtaaksi ja analysoitu ennen keskustelua opiskelijoiden kanssa. Nyt 
opettajia ja opiskelijoita haastateltiin samoina viikkoina. 

Tutkimuksen tulokset olisivat luotettavammat, jos olisi havainnoitu kirjallisuuden ar-
viointiin liittyvää opetusta eri oppiaineissa. Mutta kun varsinaisia arvioinnin opetukseen 
keskittyviä jaksoja ei juurikaan ollut, työmäärä olisi ollut hyvin suuri.  

Tutkittavana oli neljä tieteenalaa, joista kolme oli kohteena jo Oulun yliopistossa 
1990-luvulla tehdyssä selvityksessä. Tässä tutkimuksessa mentiin syvemmälle alojen 
keskeisten piirteiden hahmottelussa ja analysoinnissa. Neljän tieteenalan keskeisten 
piirteiden ja arvioinnin ohjauksen selvittämisessä kaikkeen ei voitu paneutua syvällisesti. 
Alojen vertailu antaa mielestäni kuitenkin enemmän kuin yhteen alaan kohdistunut 
selvitys olisi tuonut ilmi. 

Tutkimuksen ansioina voidaan pitää seuraavia seikkoja: 

− Ilmeisesti ensimmäisen kerran on yritetty selvittää laajasti yliopisto-opettajien anta-
man arvioinnin ohjauksen sijoittumista opetusohjelmaan ja ohjauksen sisältöä. 

− Kyseessä on eräs ensimmäisiä informaatiotutkimuksen selvityksiä, joka soveltaa 
Becherin akateemisten heimojen kehystä. Täten on pyritty ymmärtämään arvioinnin 
sisältöjä ja ohjausta oppiaineen luonteesta käsin. 

− Tutkimuksessa tuodaan esille mielenkiintoisia arvioinnin opetuksen malleja. Tutki-
muksessa hahmottuu kuva tutkittujen alojen arvioinnin ohjauksen nykyisistä vahvuuk-
sista, puutteista ja kehittämistarpeista. 

− Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota yliopisto-opettajien käyttäytymiseen arvioinnin 
ohjaajina, kun informaatiolukutaidon tutkimukset ovat yleensä käsitelleet kirjastonhoi-
tajien toimintaa tai korkeintaan kirjastonhoitajien ja opettajien yhteistyötä informaatio-
lukutaidon opetuksessa.  

− On varsin vähän informaatiolukutaidon tutkimuksia, joissa kuuluu sekä opettajien että 
opiskelijoiden ääni. Tutkimus on lisäys tähän harvalukuiseen joukkoon. 
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11.6  Pohdinta 

Tutkimuksessa selvitettiin tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin opetuksen kattavuutta, 
muotoja ja sisältöä neljässä oppiaineessa. Oppiaineet olivat Helsingin yliopistossa fy-
siikka ja Tampereen yliopistossa lääketiede, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö sekä kirjalli-
suudentutkimus. Vain lääketieteessä opetus tavoittaa kaikki opiskelijat. Tämä on yhtey-
dessä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ongelmalähtöiseen opetukseen, 
siis opetusajatteluun. Tieteenalojen kognitiiviset ja sosiaaliset piirteet heijastuivat arvi-
oinnin opetuksen antamisen tapoihin ja arviointikriteereihin. Kriteerit olivat selkeimpiä 
kovilla aloilla fysiikassa ja lääketieteessä. Yleisesti tutkimuksen tulokset olivat saman-
suuntaisia Becherin kuvaamien akateemisten heimojen piirteiden kanssa. 

Arvioinnin opetusta oli tutkituissa aineissa enemmän kuin ennalta oletettiin. Arvioin-
nin opetuksen kattavuudessa ja systemaattisuudessa on kuitenkin parantamisen varaa, jos 
yliopiston tavoitteena on opiskelijoiden kasvattaminen itsenäisiksi ja kriittisiksi tieteelli-
sen informaation käyttäjiksi. Tutkielmaoppaista vain muutama antoi monipuolisen 
ohjeiston kirjallisuuden valinnasta ja arvioinnista.  

Kun informaatiotutkimus on soveltava tiede, on luontevaa ehdottaa käytännön toi-
menpiteitä. Jokaisen oppiaineen tai laajemmasta kokonaisuudesta vastaavan koulutusyk-
sikön piirissä pitäisi keskustella siitä, mitä kirjallisuuden valinnasta, arvioinnista ja 
käytöstä tulee opiskelijoille opettaa ja missä yhteydessä. Kullekin alalle soveltuvat 
opetuksen muodot ja sisällöt ovat erilaisia, ja vain tieteenala itse pystyy näkemään, mitkä 
tavoitteet ja tavat ovat relevantteja. Tavoitteiden kunnianhimoisuutta rajoittaa se, että 
perustutkinnon opiskelijoilla ei ole sellaista tutkimuksen ja kirjallisuuden laadun evalu-
oinnissa tarvittavaa alan tuntemusta kuin varttuneilla tutkijoilla. Opiskelijoiden on kui-
tenkin hyödyllistä kuulla, miten kokenut tutkija valitsee ja arvioi alansa tieteellistä 
kirjallisuutta. Myös alan tieteellisen kommunikaation yleiset piirteet olisi kuvattava.  

Kuten luvussa 11.2.4 todettiin, ACRL:n informaatiolukutaidon standardit ja niihin pe-
rustuvat suomalaiset suositukset kaipaisivat tarkennuksia, joissa tämänkin tutkimuksen 
tulokset olisi syytä ottaa huomioon. Kirjastojen tulee tiedostaa tieteellisen kirjallisuuden 
käytön ja arvioinnin kriteerien eroavuudet eri tieteenaloilla ja ottaa erot huomioon infor-
maatiolukutaidon opetuksessaan.  

Tutkimuksessa havaittiin, että kirjastojen tarjoama tiedonhaun opetus oli suppeaa, kes-
toltaan korkeintaan toistakymmentä tuntia. Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin ohjausta 
ei opetukseen mahtunut. On aiheellista kysyä, eikö viiden tai kuuden vuoden tutkintoon 
ole tarpeen sisällyttää enemmän informaatiolukutaidon opetusta ja eikö opetuksen pitäisi 
olla pakollista? Jos informaatiolukutaidon opetuksella olisi enemmän tunteja, opetusta 
antavat informaatikot ja kirjastonhoitajat voisivat puhua yleisistä arvioinnin prinsiipeistä.  

Tiedonhankintataitojen opetus oli liitetty opetussuunnitelmaan Tampereen yliopiston 
lääketieteellisessä tiedekunnassa. Oulun yliopistossa kytkentää esiintyi ainakin jossain 
määrin fysiikassa, kasvatustieteessä ja kirjallisuudentutkimuksessa. Koska tiedonhaun 
opetuksen niveltäminen itsenäistä kirjallisuuden käyttöä edellyttäviin opintojaksoihin 
lisää opiskelijoiden motivaatiota, integroinnin lisäämistä on syytä yrittää. 

Tutkimukseni on jatkoa Oulun yliopistossa tekemälleni selvitykselle, jossa kävin kes-
kustelua yliopiston opettajien kanssa opiskelijoille annetusta kirjallisuuden haun ohjauk-
sesta. Tuntui siltä, että opettajien (ehkä myös haastattelijan) valmius keskustella kirjalli-
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suuden hausta oli suurempi kuin taito puhua kirjallisuuden arvioinnista. Tilanne on sama 
informaatiotutkimuksen puolella: informaatioaineiston hakemisesta on julkaisuja erittäin 
paljon, arvioinnista niukasti. Lisätutkimus olisi tarpeen pohjaksi keskusteluun ja opetuk-
sen kehittämiseen. 

Tutkimukseni nostaa esille joitakin jatkotutkimuksen aiheita. Uusien tutkimusten 
suunnittelussa on otettava huomion, että verkkoaineiston käyttö lisääntyy ja sen arvioin-
nin merkitys kasvaa. 

Tutkimalla arvioinnin ohjausta yhdellä tieteenalalla useassa yliopistossa voitaisiin sel-
vittää oppiainelaitosten paikallisten perinteiden vaikutusta, tutkimussuuntausten välisiä 
eroja ja opettajien yksilöllisiä näkemyksiä.  

Opiskelijoiden valinta- ja arviointitaitoja olisi syytä kartoittaa tapaustutkimuksen avul-
la, jossa arviointitehtävät laaditaan yhteistyössä opettajien kanssa ottaen huomioon 
ACRL:n informaatiolukutaidon standardit. 

Tässä tutkimuksessa käsiteltyjä kysymyksiä arvioinnin ja valinnan opetuksesta sekä 
arviointikriteereistä voidaan tutkia myös laajalla lomakekyselyllä, jonka kohteena ovat 
lukuisten alojen opettajat useissa yliopistoissa. Samalla kannattaa selvittää vastaajien 
opetusajattelua.  

Jos tutkimukseni antaa lähtökohdan ja virikkeen uusille tutkimuksille, on varsin paljon 
saavutettu. Tässä mielessä voin yhtyä siihen, mitä ensimmäisen suomenkielisen väitöskir-
jan tekijä Rietrik Polén (1858, 2) sanoo väitöskirjansa esipuheessa: 

Minä kynnän kyyhättelen, toiset mahtavammat karhikoot ja silittäkööt. Kaikella on 
aikansa ja työmiehensä. Ken hairahtuu, sen toinen ojentaa, eli oikeimmin: sen ojen-
taa tiede itse, järjellisessä kasvannossansa. Tieteet seuraavat järjen ikuisia lakiloita.  
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 Liite 1 Yhdysvaltalaisia tutkimuksia yliopisto-opettajien 
suhtautumisesta kirjastonkäytön opetukseen ja opettajien 
itse antamasta kirjallisuuden haun ja käytön opetuksesta  

 
Tutkimus Kohdejoukko Aineiston 

keruun 
menetelmä 

Keskeiset tulokset 

Martin & 
Robison 
1969 

U.S.A: n yliopistojen kemian 
laitokset, 232 vastaajaa  

Kysely Vuosina 1960–67 kemian kirjallisuuden opetusta 
36 %:ssa vastaajalaitoksista; kemisti opettajana 
yli 80-prosenttisesti. 

Edwards 
1976 

University of Coloradon 
historian ja taloustieteen 
opettajat ja 10 % muitten 
aineitten opettajista, 58 
vastaajaa 

Kysely 75 % piti tärkeämpänä itseopiskelun taitoa kuin 
tiedon pänttäämistä; 19 - 38 % katsoi, että osa 
opiskelijoista ei opi kirjallisuuden hakua; 26 % 
opetti itse; opettajan ja kirjastonhoitajan yhdessä 
antamaa opetusta kannatettiin. 

Dreifuss 
1981 

University of Missouri at 
Kansas City, School of 
Administration, 23 opettajaa, 
203 opiskelijaa 

Kysely Vain 14 % opettajista piti erityistä opetusta 
tarpeellisena, opiskelijoiden piti omata tai 
hankkia taidot. 

Thomas & 
Ensor 1984 

California State University, 
Long Beach, kysely 1760:lle, 
301 opettajaa vastasi 

Kysely 31 % antoi opiskelijoille kirjaston käyttöön 
perehdyttäviä tehtäviä, 29 % ei antanut mitään 
ohjausta. 

O’Hanlon 
1987 

Ohion osavaltion opettajan-
koulutuslaitokset, 175 vas-
taajaa 38 laitoksesta 

Kysely Opettajiksi valmistuvien opittava tekemään 
tutkimusta kirjastoa käyttäen; 86 % kannatti 
erityistä kirjaston käytön opetusta. 

Haws, 
Peterson & 
Shonrock 
1989 

Iowa State University, noin 
370 vastaajaa 

Kysely Kirjaston käytön opetus tärkeää, mutta vain 
22 % nivoi sen omaan opetukseensa. 

Boosinger 
1990 

Auburn University, 551 
vastaajaa 

Kysely Opettajien julkaisuaktiivisuus korreloi 
positiivisesti siihen, vaaditaanko opiskelijoita 
käyttämään kirjastoa. 
 

Hardesty 
1991 

4 korkeakoulua, 292 
vastaajaa 

Kysely Faktorianalyysi toi esiin 4 asenteiltaan 
vaihtelevaa ryhmää. 

Cannon 
1994 

York University, Ontario, 
229 vastaajaa 

Kysely Valtaosa piti kirjaston käytön opetusta tärkeänä, 
n. 80 % opetti sitä itse jollakin tavalla, 44 % 
näistä oli käyttänyt kirjastonhoitajaa apuna 
kirjaston käytön opetuksessa. 

 



 Liite 2 Opettajien haastattelulomake vuonna 2001 
tieteellisen kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin 

ohjauksessa 

HAASTATTELUTEEMAT 

1. Oppiaineen/tieteenalan yleinen sisältö 

1. Mitkä ovat tieteenalan tunnusomaiset piirteet? 
2. Miten hankittua informaatiota pidetään alalla tieteellisenä tietona? 
3. Pyritäänkö tutkimuksessa selitykseen vai tulkintaan? 
4. Tiedon kumulatiivisuus / jatkuva samojen kysymysten uudelleentulkinta. 
5. Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen osuus alallasi? 
6. Minkälaista osaa arvot, näkökulmat, ideologiat yms. näyttelevät alan tutkimuksessa? 
7. Koulukuntien esiintyminen. 
8. Onko tutkimuksessa muoti-ilmiöitä? Millaisia? 

2. Yliopisto-opetus oppiaineessa perustutkinnossa 

1. Mitkä ovat keskeiset tavoitteet oppiaineen perustutkintokoulutuksessa, millaiset tiedot, 
taidot ja valmiudet opiskelijan tulisi saavuttaa?  

2. Mihin ammatteihin opiskelijat yleisimmin sijoittuvat? 
3. Mikä on itsenäisen/ongelmalähtöisen opiskelun osuus ja luonne perustutkinnossa? 

Missä jaksoissa itsenäistä opiskelua esiintyy? 
4. Millaisia ristiriitaisen tiedon käsittelytilanteita esiintyy?  

3. Kirjallisuuden käyttö, sen ohjaus ja arvioinnin opetus 

1. Missä yhteydessä ja mihin tarkoituksiin painettua tieteellistä kirjallisuutta (muuta kuin 
kurssikirjoja) ja verkkoaineistoa käytetään oppiaineen opiskelussa? 

2. Millaista kirjallisuuden ja verkkoaineiston haun opetusta annetaan opiskelijoille ja 
kenen toimesta?  

3. Onko kirjaston antamaan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukseen osallistuminen 
pakollista? 

4. Millaisia neuvoja annat opiskelijoille kirjallisuuden hakuun ja valintaan ja missä 
yhteydessä? Onko olemassa tietokantoja ja keskeisiä lehtiä, joita kehotetaan käyttä-
mään?  

5. Millaisia ohjeita annat opiskelijoille kirjallisuuden käyttökelpoisuuden ja laadun 
arviointiin ulkoisten (formaalisten) seikkojen perusteella (kirjallisten töiden tekemistä 
varten); tarkistuslista: mainitaanko kirjallisuuden ikä, lehden taso (referee-lehdet ja 
muut), kirjoittajan asema, koulutus, työpaikka tms., kustantaja/julkaisija, lähde-
luettelon laatu, koulukunta? Saako käyttää muita kuin referee-lehtiä? Miten suhtau-
dutaan graduihin lähteinä? Tiedon vanheneminen (miten vanhaa tutkimuskirjallisuutta 
normaalisti käytetään)? 

6. Millaisia ohjeita ja kriteerejä julkaisun (tutkimusraportin) sisällön arviointiin annat 
(kysymyksenasettelu, menetelmät, johtopäätökset jne.)? 
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7. Millaisia verkkoaineiston käyttöön liittyviä arviointiohjeita annat/annetaan? 
8. Jos opiskelijat joutuvat käyttämään oppiaineen ulkopuolista kirjallisuutta, millaisia 

valinnan ja arvioinnin ohjeita annetaan? 
9. Millaisen kirjallisuuden käyttäminen katsotaan virheeksi tai arvosanaa alentavaksi 

tutkielmia arvosteltaessa? 
10. Minkälaisia eroja esiintyy opiskelijoiden kesken kirjallisuuden arvioinnin ja käytön 

taidossa (opiskelun loppupuolella)? Millaisia neuvoja opiskelijat kysyvät? 

4. Alan tieteellinen viestintä 

1. Alan tieteellisen viestinnän yleispiirteet näkökulmastasi: ovatko lehdet vai kirjat vai 
verkkoviestintä tärkeimmät jne.? Tieteellisten kokousten, tietokonekonferenssien ja 
sähköpostiyhteyksien merkitys. 

2. Voidaanko puhua julkaisutulvasta? 
3. Jos tieteenalalla on koulukuntaeroja, miten ne heijastuvat oppiaineen tieteelliseen 

viestintään? 
4. Onko alan tieteellisessä julkaisutoiminnassa huomattavia laatu/tasoeroja?  
5. Laitossarjojen rooli nykyään? 
6. Miten on järjestetty julkaistavan kirjallisuuden arviointi (lehdet, kirjat)? 
7. Julkaistaanko tutkimusprojektin tulokset yleensä vasta projektin päättyessä vai vaiheit-

tain? 

5. Haastatellun tavat arvioida tieteellistä kirjallisuutta  

1. Millä tavalla saat tietoosi kirjallisuuden, jota käytät omissa tutkimuksissasi?  
2. Millaisin kriteerein arvioit löytämäsi tieteellisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta ja 

tasoa ja laatua? 
3. Miten määrittelet hyvätasoisen/laadukkaan tieteellisen julkaisun? Entä huonon? 
4. Missä määrin käytät verkossa olevaa aineistoa ja millaisin kriteerein määrittelet sen 

käyttökelpoisuutta ja tasoa? 
5. Mitä mieltä olet bibliometrisista mittareista ja muista mittaavista arvioinnin menetel-

mistä (impact factor yms.), käytetäänkö niitä arvioinnissa? 

6. Oppiaineen sosiaalisten piirteiden luonnehdinta 

1. Onko alan tutkimus ryhmätyötä vai yksilöllistä työskentelyä?  
2. Kansainväliset yhteydet? 
3. Tutkivatko samoja ongelmia monet ryhmät tai yksilöt? 
4. Ovatko oppiaineen rajat suljettuja, miten suhtaudutaan muiden tieteenalojen edustajien 

liikkumiseen samojen ongelmien tutkijana? 
5. Tehdäänkö tutkimusta vain yliopistoissa vai myös muualla? Millaista muutosta tässä 

on tapahtunut? 
6. Määrittyvätkö tutkimuskohteet oppiaineen sisältä vai ulkopuolelta? 
7. Miten pitkään tyypillinen tutkimusprojekti kestää (haarukka)? 

7. Muuta tutkimusteemaan liittyvää? 

 



 Liite 3 Opiskelijoiden haastattelulomake vuonna 2001 
tieteellisen kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjauksen 

tutkimuksessa  

HAASTATTELUTEEMAT 

1. Pääaineessa saadun opetuksen keskeiset piirteet 

1. Millaisten taitojen ja valmiuksien antamiseen koulutus on tähdännyt / näyttää tähdän-
neen? 

2. Millaiset tiedonhankintavalmiudet opetus/opiskelu on antanut? 
3. Millainen on itsenäisen opiskelun osuus pääaineessa? 
4. Millaisia parannuksia toivoisit yliopisto-opetukseen? 

2. Tieteellisen kirjallisuuden käyttö 

1. Missä yhteydessä ja mihin tarkoituksiin painettua tieteellistä kirjallisuutta (muuta kuin 
oppikirjoja) ja verkkoaineistoa käytetään pääaineen opiskelussa? 

2. Millaista kirjallisuuden haun opetusta annetaan opiskelijoille ja kenen toimesta?  
3. Oletko osallistunut kirjaston antamaan opetukseen? 
4. Millaisia neuvoja olet saanut pääaineessasi kirjallisuuden hakuun ja valintaan? 
5. Millaisia ohjeita opiskelijoille on annettu pääaineen opettajien toimesta kirjallisuuden 

käyttökelpoisuuden ja laadun arviointiin (kirjallisten töiden tekemistä varten); mitä 
seuraavista on mainittu: kirjallisuuden ikä, lehden taso (referee-lehdet ja muut), kir-
joittajan asema, koulutus, työpaikka tms., kustantaja/julkaisija, lähdeluettelon laatu, 
koulukunta? 

6. Millaisia ohjeita julkaisun sisällön arviointiin (kysymyksenasettelu, menetelmät, 
johtopäätökset jne.) on annettu? 

7. Millaisia verkkoaineiston käyttöön liittyviä arviointiohjeita on annettu? 
8. Jos joudutaan käyttämään oppiaineen ulkopuolista kirjallisuutta, millaisia valinnan ja 

arvioinnin ohjeita annetaan? 
9. Millaista ohjausta tutkielman ohjaaja/ohjaajat antoivat tutkielman tekoon? 
10. Millä tavalla olet arvioinut löytämääsi tieteellistä kirjallisuutta sen käyttökelpoisuu-

den toteamiseksi? 
11. Millaista verkossa olevaa aineistoa olet käyttänyt ja mihin tarkoituksiin? 

3. Kokemuksia sivuaineista 

1. Ovatko sivuaineiden opetusmenetelmät poikenneet pääaineen menetelmistä ja miten? 



 Liite 4 Monialaiset oppaat. Uusitalo 

Uusitalo, Hannu (1995, 1. p. 1991). Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman 
maailmaan. 2. p. [Porvoo]: WSOY. 121 s. 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Esipuheen mukaan kirjoitettu korkeakouluopiskelijaa silmällä pitäen, mutta voi toimia 
myös yleisempänä johdatuksena tieteeseen ja tutkimukseen. Soveltuu parhaiten käytettä-
väksi yhteiskuntatieteiden opinnoissa. Kirjoittajalla sosiologiatausta, opasta kirjoittaes-
saan hän oli Helsingin kauppakorkeakoulun palveluksessa. Pääosa yleistä tutkimuksen 
teon jäntevää esittelyä, puhtaasti tutkielman teosta sivuilla 112–117. 

Ohjaajalta saatava apu 

Asiaa ei käsitellä. 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Asiaa ei käsitellä. 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Empiirisen tutkimuksen vaiheiden kaaviossa on ensimmäisenä tutkimusaiheen valinta ja 
tutkimuskohteen alustava määrittely, toisena aikaisempi ongelmaa sivuava kirjallisuus: 
tutustuminen teoreettiseen kirjallisuuteen ja empiiriseen tutkimukseen. Se auttaa ongel-
man täsmentämisessä. (51) 

Tutkimukseen ei rynnätä suin päin, ensin on perehdyttävä ongelmaa sivuavaan kirjalli-
suuteen. Sen avulla voi nähdä, miten ongelmaa on aiemmin lähestytty, miten tutkimuson-
gelma määritelty, miten tutkittu ja mitä aineistoja kerätty. Kirjallisuuskatsaus saattaa 
osoittaa, että ongelmasta on jo riittävästi tietoa. Toisaalta voi nähdä, mitä puutteita ja 
aukkoja nykyisessä tietämyksessä on. Kirjallisuuteen perehtymällä voi rakentaa oman 
tutkimuksen teoreettista perustaa. Voi myös miettiä, voisiko ongelmaa lähestyä jostain 
uudesta näkökulmasta. Jonkin toisen tieteenalan teoreettisista lähestymistavoista ja 
metodologisista valmiuksista voi olla arvaamatonta hyötyä. (58–59) 

Tutkimusongelman täsmentyminen tapahtuu yleensä vähitellen, kun tutustuu aihetta 
koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimukseen. (116) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Tutkimus on keskustelua aikaisemman tutkimuksen kanssa. Empiiristen havaintojen tulisi 
palvella aiempaan tutkimukseen liittyviä teoreettisia kysymyksenasetteluja. (37) 

Tutkimuksen teoreettinen osa koostuu aihetta koskevasta aiemmasta tutkimuksesta. Sen 
joutuu yleensä itse panemaan kokoon aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella. (37) 

Teoreettisissa tutkimuksissa aineistona voi pitää tutkimusalan aiempaa kirjallisuutta, josta 
teoreettinen ongelma johdetaan. (52) 

Jotta tulokset eivät jäisi irralliseksi sirpaleeksi, ne on suhteutettava kohdeilmiötä koske-
vaan aikaisempaan keskusteluun. (53) 
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Valitettavasti varsin tyypillinen on sellainen tutkielma, jossa teoreettinen osa on mekaani-
sesti kopioitu alan kirjallisuudesta ilman, että sitä on olisi yritetty kytkeä empiiriseen 
osaan. (116) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Asiaa ei käsitellä. 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Asiaa ei käsitellä. 



 Liite 5 Monialaiset oppaat. Hakala 

Hakala, Juha T. (1999). Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Helsinki: Gaudeamus. 
252 s. 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Oppaassa tarjotaan käytännön neuvoja tutkielman kanssa tuskailevalle. Opas tarkastelee 
tutkielman tekoa hyvin monipuolisesti, esimerkiksi tutkielman suunnittelua, järkevää 
ajankäyttöä, aiheen rajaamista, kirjallisuuden lukemista, näkökulman valintaa, tutkimus-
tehtävän muotoilua, teoriataustan hahmottelua, menetelmän valintaa ja raportin kirjoitta-
mista. Ohjaajan panokseen kiinnitetään paljon huomiota. 

Ohjaajalta saatava apu 

Ohjaaja opinnäytteen tekemisessä tekijän ohella toinen keskeinen henkilö. Tärkeää, että 
vuorovaikutus toimii. Ohjaussuhde perustuu kumpaakin osapuolta rakentavalle dialogille. 
(17–18) 

Tärkeää, että ohjaaja hyväksynyt aiheen. (80) 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Usein on hedelmällistä perehtyä aiempien tutkimusten lähde- ja kirjallisuusluetteloihin. 
Hyvästä lähdeluettelosta voi poimia vähintään puoli tusinaa uutta todella hyvää lähdettä 
ja kymmeniä aiheen liepeillä liikuskelevia kirjoituksia. (101–102) 

Tärkeisiin taitoihin kuuluu osata muotoilla riittävän tarkkarajaisia hakusanoja, myös 
vieraskielisinä. Luetellaan tietokantoja (kirjastojen luettelotietokannat, LINDA, Fennica, 
Arto, mikroverkkojen CD-ROM -tietokannat, viitetietokannat (Social Sciences Citation 
Index, Sociofile, Historical Abstracts, Social Science Methods). WWW:n kautta avautu-
vat ulkomaiset kirjastoluettelot. (104–106) 

Tietokannasta tehtävää kirjallisuushakua selostetaan esimerkillä. (241) 

Kirjastonhoitajaa voi pyytää tekemään kirjallisuushakuja. (48) 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Kirjallisuuden riittävä lukeminen tekee tutkimuskohteen ymmärrettäväksi. Taustakirjalli-
suutta voi lukea aluksi harvemmalla sihdillä ja tiukasti kritisoimatta. Vasta tutkimustehtä-
vän täsmennyttyä siirrytään tarkkaan valikointiin. Tutkimusraportit ja tieteellisten aika-
kauslehtien artikkelit voivat auttaa ratkaisevasti työn sisällön suunnittelussa. (96–101) 

Tutkimusnäkökulmaa, kilpailevia näkökulmia on pohdittava. Varmistettava, ettei aihetta 
ole aiemmin lähestytty samasta näkökulmasta. (126) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Siirtymisen taustakirjallisuudesta tutkimuskirjallisuuteen tulisi olla aina tietoinen askel. 
Aiheen rajauksen tärkeys paljastuu: mitä rajatummalle alueelle voi katseen kohdistaa, sitä 
yksityiskohtaisempia teemoja voi tarkastella. (123–124) 
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Syytä opetella tutkijalle ominainen hakeva, noukkiva ja selaileva lukutapa. (98) 

Kun löytää pätevältä vaikuttavan lähdeteoksen, toiminta muuttuu eräänlaiseksi tutkivaksi 
lukemiseksi. Tämän lukemisen tulisi olla kriittistä, analyysiin tähtäävää, muistiinpanevaa 
ja omia tutkimuksellisia lähtökohtia arvioivaa. (107) 

“Silmiesi edessä oleva teos on ystäväsi, mutta myös vastustajasi.” Kirjallisuus toimii 
persoonattomana vastaväittäjänä. (108) 

Hyvän teoriataustan osaelementtejä ovat katsaus aikaisempaan aihetta käsittelevään 
kirjallisuuteen sekä keskeisten käsitteiden määrittely. Hyvältä teoriataustalta vaaditaan 
tutkivaa ja alati valpasta kriittisyyttä. (155) 

Kirjallisuutta luettaessa on pyrittävä säilyttämään eräänlaista tutkivan mielen leikkivää 
suhtautumista kirjallisuuteen ja siitä esiin nouseviin teemoihin. Kirjallisuudesta tehtyjä 
muistiinpanoja silmäillessä voi mieleen ruveta pulppuamaan tutkimuksen rakennetta 
ohjaavia ideoita. (155–161) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Kirjallisuutta on pyrittävä valitsemaan niin, että sen kautta päädytään tutkittavan ilmiön 
osalta pätevän eli validin tiedon äärelle. Tähtäyspiste on sellaisessa tiedossa, jota ollaan 
tutkimassa.  

Kurssikirjallisuudella, perusopintojen tenttimateriaalilla on erilainen status kun aiheen 
kannalta olennaisilla tutkimuksilla. (99) 

Lakeja, asetuksia ja komiteanmietintöjä voi tarvita. Muistettava, etteivät ole tutkimusta. 
(100) 

Jos tutkimuksessa ei laadukasta kirjallisuusluetteloa, siihen ei muista ansioista huolimatta 
kannata kiinnittää suurta huomiota. (101) 

Mikäli silmäilty teos sisältää täysin toisenlaisen näkökulman aiheeseen, sitä ei kannata 
käyttää. (134) 

Pitää mennä alkuperäislähteille. Platonia alkuteoksesta (suomennoksesta), ei kolmannen, 
neljännen tai viidennen käden lähteestä, käännöksen käännöksen käännöksestä. Käytet-
tävä alkuperäislähdettä tai hyvää käännöstä. (132–134) 

Kriittisyyden tulee läpäistä koko tutkimusprosessi, mutta se ikään kuin voimistuu muuta-
missa vaiheissa. Tällaisia vaiheita on esimerkiksi käsitteiden määrittely. (155–157) 

Merkitykset ovat aina suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Kun lukee, joutuu tulkitse-
maan tekstiä, mikä ei ole mahdollista, elleivät pohjatiedot riittäviä. Pohjatiedot lisäänty-
vät vain lukemalla. Mutta on varottava harhailemista, hyödyttömien linkkien keräämistä 
verkossa jne. (124–125) 

Lähteistöstä kannattaa etsiä pikemmin ristiriitaisuuksia kuin konsensusta. (131) 

Ei pidä tehdä tutkimusta niin, että referoidaan ja referoidaan, mutta varotaan visusti oman 
ajattelun esille tuomista. Myös gradun tekijän tulisi etsiä kirjallisuudesta aukkoja, pinta- 
ja yksipuolisuuksia, suoranaisia virhetulkintoja ja kestämätöntä argumentointia. Tutkijoi-
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den yksituumaisuus ei koskaan takaa todenmukaisuutta. Jos aikaa on, konsensus tulisi 
alistaa tarkkaan katsantoon ja tieteelliselle kritiikille. Mutta ei pidä liikaa intoilla mahdol-
lisen virheen löytämisen kanssa. (127–130) 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Elektronisessa muodossa oleviin julkaistuihin kannattaa suhtautua varoen. Joukossa 
kosolti teoksia, jotka eivät lähemmin tarkasteltuina juurikaan vakuuta. Viitataan Kai 
Ekholmin ja Rami Heinisuon (1997) antamiin ohjeisiin: 

− Onko kirjoittaja alan tunnettu vaikuttaja? 
− Onko taustalla tunnettu organisaatio? 
− Onko teos käynyt läpi arviointiprosessin? 
− Onko käytetty arvokkaita lähteitä? 
− Milloin viimeksi päivitetty? (103) 



 Liite 6 Monialaiset oppaat. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2000, 1. p. 1997). Tutki ja kirjoita. 
6. uudistettu painos. Helsinki: Tammi. 430 s. 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Tarkoitettu kirjoittajille, jotka laativat tutkielmia kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden, sosiaa-
litieteiden ja terveystieteiden alueelta. Ohjeista ja suosituksista uskotaan olevan apua 
myös väitöskirjaa tekeville. Tarkastelee tutkielman tekoa hyvin monipuolisesti. Ensim-
mäinen osa käsittelee tiedonhankintaa ja tieteellisen tutkimustyön vaatimuksia, toinen 
tutkimusprosessia ja kolmas tieteellistä kirjoittamista.  

Ohjaajalta saatava apu 

Syytä ottaa huomioon tieto, jota on saatu luennoilta, kursseilta sekä keskusteluista opetta-
jien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Kannattaa keskustella asiantuntijoiden kanssa ja 
kysyä, mikä heitä askarruttaa. On hyödyllistä kokeilla aivoriihityöskentelyä jonkun 
opiskelijatoverin kanssa. 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Määritellään primaarit, sekundaarit ja tertiaarit tiedonlähteet. (80–81) 

Käsitellään internetpalvelujen välityksellä tehtävää tiedonhakua, ei sellaisen aineiston 
hankintaa, johon löytyy Internetistä vain viite, eikä kokoelmien selailua. Viitataan teok-
seen Tiedonhakijan pikaopas (Heikkinen & Agander & Ijäs & Laitinen 1999). Luetellaan 
tietokantoja. (80–94) 

Neuvotaan aloittelijalle helppoa sanahakua Altavistan avulla. (81–82) 

Kerrotaan, miten päästään käyttämään kotimaisia elektronisia lehtiä. (92–94) 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Paras tapa rajata väljää aihetta on perehtyä aikaisempaan aihetta käsittelevään kirjallisuu-
teen. Kannattaa etsiä katsaustyyppisiä artikkeleita ja muita mahdollisimman lähellä 
aihetta olevia artikkeleita. (76) 

Alussa tutkija ottaa selville, mitä ja miten muut tutkijat ovat tehneet. Paneudutaan aihee-
seen liittyvään kirjallisuuteen ja punnitaan sen pohjalta tutkimustehtävän muotoilua. (95–
96) 

Aiheensa tutkimustaustan tunteva pystyy perustelemaan, miksi tutkimus on syytä tehdä 
juuri siten kuin se metodisesti ja käsitteellisesti tehdään. (95–96) 
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Kirjallisuuskatsauksen luonnostelu tutkimuksen alkuvaiheessa:  

− tutustuttaa ilmiöön 
− antaa käsitteet ja näkökulman (joskus teorian) 
− ohjaa menetelmävalintoihin 
− luo suuntaviivat ja perusteet ongelmien rajaukselle 
− osoittaa mitä ja milloin hypoteeseja voidaan laatia 
− perehdyttää alustavasti käytännön seikkoihin ja ongelmiin, joita tutkimuksessa kohda-

taan. (95–96) 

Alustava lukeminen auttaa aiheen hahmottelua: 

− Lue silmäillen kurssiin kuuluvia teoksia tai jos kyse laajemmasta työstä myös muita 
opinto-ohjelmaan kuuluvia teoksia. Katso näistä sisällysluettelo, asiahakemisto ja läh-
deluettelo. 

− On tärkeää lukea aikakauslehtien artikkeleita ja erityisesti lehtiä, joissa katsaustyyppi-
siä artikkeleita. 

− Käytä alan käsikirjoja ja tietosanakirjoja. 
− Lue hyvien tutkimusten diskussio-osia, joissa tutkijat yleensä kertovat suositeltavista 

jatkotutkimusaiheista. (65–66) 

Kirjastossa työskentelyyn annetaan ohjeina: 

− Silmäile erilaisia lähteitä. Katso uusimpien aikakauskirjojen sisältöä.  
− Käytä kirjaston tietokantoja ja luokittelusysteemejä apuna jo aiheen ideoinnissa. (65–

66) 

Hyvä aloittaa yleiskuvan hahmottelulla aiheesta. Lähtökohtana usein käsikirjatyyppinen 
kirjallisuus: tietosanakirjat, käsikirjat, bibliografiat ja aikakausjulkaisujen indeksit ja 
tiivistelmät, organisaatioiden raportit, sanomalehtiartikkelit ja elektroniset tietokannat. 
Kirjastossa kannattaa säännöllisesti silmäillä alan tuoreimmat koti- ja ulkomaiset aika-
kauslehdet. (95–98) 

Laaja-alainen lueskelu antaa käsityksen, mitä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta saatavilla 
ja mitkä tutkijat ja teokset näyttävät toistuvan tietyissä yhteyksissä. Muistiinpanoja ei 
kannata tehdä, mutta bibliografiset tiedot merkitään. (95–98) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Kokenut tutkija käy heti käsiksi tuoreimpiin artikkeleihin. Erityisesti katsausartikkelit 
hyödyllisiä. (95–98) 

Tehokas lukija silmäilee tekstin ja seuraavaksi kiinnittää huomion keskeisiin käsitteisiin.  

Tieteellisen työn tekijä laatii tutkimuksensa teoreettiseksi perustaksi kirjallisuuskatsauk-
sen. Sen tarkoituksena on näyttää, mistä näkökulmista ja miten asiaa on aiemmin tutkittu 
ja miten suunnitteilla oleva tutkimus liittyy olemassa oleviin. Samalla katsauksen laatimi-
nen kartuttaa asiasisällön lisäksi menetelmätietoa. Tämän takia on kirjallisuudesta muis-
tiinpanoja tehtäessä kiinnitettävä huomio tutkimusotteeseen, tutkimusasetelmiin ja 
-menetelmiin, tulosten analyysiin, päätuloksiin ja päätelmiin. (108–109) 
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Kirjallisuuskatsauksessa on pyrittävä punnitsemaan lukijalle valmiiksi tutkimusaiheeseen 
liittyvät keskeiset näkökulmat, metodiset ratkaisut ja eri menetelmin saavutetut tärkeim-
mät tutkimustulokset sekä erittelemään samalla johtavat tutkijanimet. (109) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Tutkittavaa ilmiötä voidaan useasti tarkastella monesta näkökulmasta. Samakin näkö-
kulma tuottaa eri tutkimusmenetelmiä käytettäessä erilaisia tuloksia. Sekään materiaali, 
joka näyttäisi tarjoavan syyn perehtymiseen, ei välttämättä ole aina kelvollista. Valin-
nassa tarvitaan harkintaa, lähdekritiikkiä. Kriittisyyteen on pyrittävä sekä lähteitä valitta-
essa että tulkittaessa. (98–100) 
Kirjallisuuteen tutustumisen ohjeet: 

− Tutustu kirjan sisällysluetteloon ennen muistiinpanojen tekoa. 
− Katso, milloin teksti on julkaistu ja kuka sen on kirjoittanut. 
− Lue tiivistelmä, esipuheet, alkusanat, sanastot, asia- ja henkilöhakemistot ja liitteet, 

toisin sanoen tutustu teoksen rakenteeseen ennen sisältöön paneutumista. 
− Käy läpi otsikot ja alaotsikot. Pidä silmällä korostettuja asioita, esim. taulukoita ja 

kuvioita. 
− Muodosta käsitys tekstin rakenteesta. 
− Kiinnitä huomiota tekstiyksiköiden alkuihin ja loppuihin, johdantoihin ja johtopäätök-

siin. (98) 

Ennen varsinaista lukemista on syytä tutkailla seuraavia seikkoja lähdemateriaalin arvi-
oimiseksi: 

− Kirjoittajan tunnettuus ja arvovalta. Jos jokin kirjoittajanimi toistuu julkaisujen teki-
jänä ja muiden lähdeviitteissä, hänellä todennäköisesti arvovaltaa. Aina kannattaa kui-
tenkin ottaa selville, onko kyseessä mielistely tai muoti-ilmiö. 

− Lähteen ikä. Tutkija pyrkii käyttämään yleensä tuoreita lähteitä. Opiskelijoita kehote-
taan tähän, koska uuteen kumuloituneena aiempi tieto. Toisaalta korostetaan, että pi-
täisi käyttää alkuperäisiä tutkimuksia, joihin tutustuminen paljastaa usein, miten jokin 
tieto on moninkertaisessa lainaus- ja tulkintaketjussa saattanut muuttua suurestikin. 
Opiskelun alkuvaiheiden oppi- tai käsikirjat eivät yleensä kelpaa lähteiksi. 

− Lähteen uskottavuus, johon liittyy yleensä myös julkaisijan (kustantajan) arvovalta ja 
vastuu. On syytä uskoa, että arvovaltainen kustantaja ei ota painettavaksi tekstiä, joka 
ei ole läpäissyt asiantuntijatarkastusta. Sen sijaan laitosten “harmaissa sarjoissa” sa-
moin kuin opinnäytetöissäkin on monenlaista tutkimusjälkeä. Laadun varmistamiseksi 
on hyvä etsiä käsiin julkaisuista kirjoitettuja lausuntoja tai arvosteluja. Opiskelun al-
kuvaiheesta lähtien on pyrittävä käyttämään mahdollisimman paljon tuoreinta tunnet-
tujen tieteellisten aikakausjulkaisujen artikkeliaineistoa.  

Joskus joutuu tarkistamaan esimerkiksi sen, kenelle ja mitä varten tutkimus on tehty, ketä 
ajatellen kirjoitus on laadittu, missä tilanteessa ja milloin. Esimerkkinä juhlakirjojen 
artikkelit. Jos kielenkäytön joistakin vivahteista ja painotuksista voi päätellä vinoutunei-
suuden, tekstiin on suhtauduttava varauksin; jos sitä käyttää, vinoutuneisuudesta on 
huomautettava. (98–100) 
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Kirjallisuuskatsaus vaatii työtä: on luettava ja ajateltava kriittisesti ja myös arvioitava 
kriittisesti toisiinsa suhteuttaen erilaisia näkökulmia, tutkimusasetelmia ja -tuloksia. On 
pyrittävä osoittamaan tutkimuksissa havaitut näkemyserot, ristiriitaisuudet ja puutteet. 
Vain asiantuntemuksen pohjalta voi kirjallisuuskatsauksen laatia siten, että tärkeitä 
tutkimuksia selostetaan tarkasti ja löyhästi omaan tutkimukseen liittyviä suppeasti. 
Tutkijan on siis pyrittävä valikoiden ja argumentoiden keskustelemaan aiemman tutki-
mustiedon kanssa. (109–110) 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Asiaa ei käsitellä.  



 Liite 7 Monialaiset oppaat. Pihlaja 

Pihlaja, Juhani (2001). Tutkielmaa tekemään. Lahti: Soceda. 215 s. 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Kohderyhmää ei mainita. Kuvaa tutkimusprosessia varsin selkeästi ja yksityiskohtiin 
menemättä. Liki 150 sivua teoksesta vie 200 kokonaisuutta käsittävä ideapankki eri 
tieteenaloilta. Se pyrkii tarjoamaan aineistoa tutkimusaiheen etsintään, tutkimuskysymys-
ten muotoiluun ja teoriataustan rakentamiseen. 

Ohjaajalta saatava apu 

Asiaa ei käsitellä. 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Asiaa ei käsitellä. 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Tutkielman tekijänä ei voi välttyä kirjallisuuden etsimisestä ja lukemisesta. On pakko 
tonkia tutkimusraportteja, artikkeleita, hakuteoksia ja muita kirjoja. (49–50) 

Kirjallisuus on tärkeä väline tutkielman jäsentämisessä ja teoriataustan rakentamisessa. 
Se tutustuttaa tutkimusaiheeseen tai antaa tutkimusaiheen ja antaa ideoita, näkökulmia ja 
käsitteitä sekä helpottaa tutkimusongelman rajaamista ja tutkimuskysymysten laadintaa. 
Kirjallisuuteen paneutumalla näkee, millä tavoin tutkimusaihetta on aiemmin käsitelty, 
mitä menetelmiä käytetty ja millaisia tutkimustuloksia saatu. (49–50) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Kirjallisuudesta ja muista lähteistä poimittavan tekstin ja tiedon arviointi sekä työstämi-
nen eritellen ja yhdistellen on välttämätöntä, jotta tutkimus ei jäisi hajanaiseksi. (50–54) 

Kirjallisuutta pitää löytää ja sitten tutustua siihen, arvioida, lukea ja eritellä. Tutkivan 
analyyttisen lukutavan omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Aloittelija joutuu turvautumaan 
hakevaan, noukkivaan, selailemaan ja silmäilevään lukemiseen. On katsottava sisällys-
luetteloa, alkusanoja tai esipuhetta, yhteenvetoja ja tiivistelmiä. Asia- ja henkilöha-
kemistot voivat auttaa jäsentämään ilmiöitä ja asetelmia. Lukiessa ei pidä unohtaa muis-
tiinpanojen tekemistä. On poimittava tärkeät käsitteet, teemat, näkökulmat ja ideat. (50–
54) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Kurssikirjoja ja erilaisia kokoomateoksia voi käyttää taustakirjallisuutena, mutta yleensä 
on pyrittävä alkuperäislähteille. Mutta mikä tahansa lähde voi olla arvokas, mikäli siitä 
saa perustellun idean, jäsennyksen tai kysymyksenasettelun. Kannattaa olla avoin kai-
kelle kirjallisuudelle, jopa kaunokirjallisuutta saattaa tarvita. Tutkielman kannalta hyödyl-
linen idea voi löytyä yllättävästä paikasta. (50–54) 
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Kirjallisuutta valinnassa tärkeintä on tutkimuksen aihe, tavoite, näkökulma ja tyyppi. 
Toisinaan tulee toimeen suomenkielisellä kirjallisuudella, mutta on tilanteita, jolloin koko 
tutkimuskirjallisuus on vieraskielistä. (50–54) 

Koko ajan joutuu huomaamattomasti harrastamaan lähdekritiikkiä, jolloin arvioidaan 
kunkin lähteen merkitystä tutkielman kannalta. Ei pidä ottaa lähteitä kaavamaisesti vain 
tekijän nimen perusteella. On tutustuttava lähteiden sisältöön selaillen. (50–54) 

Kirjojen ja tutkimusraporttien lisäksi voi hyödyntää esimerkiksi tilastoja, erilaisia asiakir-
joja, sanoma- ja aikakauslehtiä ja päiväkirjoja. (50–54) 

Kirjallisuudesta aineistoa poimiessa on oltava kiinnostunut käsitteistä, teorioista, jäsen-
nyksistä ja luokituksista, ennen muuta asioiden ja ilmiöiden välisistä yhteyksistä. Ei ole 
syytä unohtaa myöskään menetelmällisiä näkökohtia ja tutkimustuloksia. (50–54) 

Koko ajan joutuu ikään kuin keskustelemaan kirjallisen aineiston kanssa: miten se liittyy 
tutkielmaan, onko se tarpeellista, miksi kelpuuttaa tämän mutta ei tuota. (50–54) 

Tutkielman eri vaiheissa tarvitaan tyystin erilaista tietoa, erilaista kirjallisuutta. On 
pohdittava, millaista tietoa tarvitaan ongelmanasettelun, tutkimuskysymysten ja tutki-
musaineiston hankinnan ja sen erittelyn tueksi. (50–54) 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Asiaa ei käsitellä.  



 Liite 8 Monialaiset oppaat. Ekholm ja Heinisuo 

Ekholm, Kai & Heinisuo, Rami (2002). Tee gradu! Verkkoajan tutkielmantekijän opas. 
BTJ Kirjastopalvelu. 130 s. 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Keskittyy lähinnä kirjallisuushakuun ja tutkielman teknilliseen puoleen, erityisesti elekt-
ronisiin lähteisiin viittaamiseen. Takakansitekstin mukaan teos sisältää kaikki tarpeelliset 
lähtökohdat ja ohjeet: kansi, sisällysluettelo, tiivistelmä/abstrakti, luvut alaviitteineen, 
kirjallisuusluettelo, tarkistuslista ja tunnetko tietokannat -liite. 

Ohjaajalta saatava apu 

Suositellaan ohjaajan tapaamista säännöllisen aikataulun mukaisesti esim. 2–4 kuukauden 
välein. Työtä ei pidä teettää ohjaajalla. Hänen neuvojensa toteuttamisessa on ajateltava 
itsenäisesti. Ei pidä masentua suuristakaan muutosehdotuksista. On opittava väittelemään 
ja perustelemaan ratkaisut. (17) 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Kuvataan tiedonhaun perusteita. Tietokantojen käyttö: viitetietokannat ja tekstitietokan-
nat. Haku tietokannasta: haun aiheen muotoilu hakusanoiksi. Boolen haku. Haku yliopis-
tojen kirjastojen tietokannoista. Haku FinElib:istä. (24–41) 

Tietokantaluettelo: Jyväskylän yliopiston kirjastossa käytettävissä olevat tietokannat. 
(97–130) 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Suunnittelukaaviossa mainitaan osioina luonnostelu ja aineistoon tutustuminen. (20) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Tiedonlähteiden jaottelut: formaalit ja informaalit. Primaarijulkaisut (joina mainitaan 
myös kurssikirjat), sekundaarijulkaisut (joiden välityksellä tavoitetaan primaarikirjalli-
suus) ja tertiaarijulkaisut. Suomen standardisoimisliiton määritelmät. (24–26) 

Yksi gradun keskeisiä arviointikriteerejä on, miten monipuolisesti käytetään aihetta 
käsitteleviä tiedonlähteitä. (24) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Valinnasta ei varsinaisia ohjeita. Kehotetaan kriittisyyteen. 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Verkkolähteisiin syytä suhtautua kriittisesti. Internetissä monenlaista informaatiota. 
Verkkotiedon luotettavuutta ja käytettävyyttä voi ja tuleekin arvioida aivan samoilla 
kriteereillä kuin painettua tietoa. Lähdekritiikin merkitystä ei voi liioitella. (78) 
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Internetissä julkaistavaa tietoa voidaan arvioida ainakin seuraavasti: 

− Onko kirjoittaja alansa tunnettu vaikuttaja? 
− Löytyykö kirjoittajan taustalta jokin tukiorganisaatio? 
− Onko julkaisu käynyt läpi arviointiprosessin ennen sen julkaisemista? 
− Onko julkaisussa käytetty arvostettuja lähteitä ja viitattu niihin oikein? 
− Löytyykö julkaisupäivämäärää tai viimeisen päivityksen päiväystä? (78) 

Suurin osa elektronisista lähteistä ei täytä näitä kaikkia kriteerejä. Lähteet voivat antaa 
(silloinkin) näkemyksiä, ideoita ja johdattaa uusiin tiedonlähteisiin. Mutta jos epäilee 
lähteen luotettavuutta, on syytä jättää se käyttämättä. (78) 

Verkkolähteisiin viittaamisesta yksityiskohtaiset ohjeet. (77–92) 



 Liite 9 Alakohtaiset oppaat. Fysiikka 

Helsingin yliopisto. Fysikaalisten tieteiden laitos. Ohjeita harjoitusaineiden ja tutkielmien 
laatijoille. 6 s. URL: [http://www.physics.helsinki.fi/~fyl_www/suomi/opiskelijoille/ 
opiskelijoidenfo/tutkohje.html (11.9.2003). 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Kuusisivuinen ohje fysiikan opiskelijoille. Siinä käsitellään aineiston keruuta ja raportin 
rakennetta ja annetaan ohjeita raportin kirjoittamisesta ja kirjallisuusviitteiden esittämis-
tavoista. Kirjallisuusluettelossa mainitaan Fogelbergin, Herrasen ja Sinikaran Tuumasta 
toimeen; tutkielman tekijän opas (1989).  

Ohjaajalta saatava apu 

Kun aiheesta sovitaan, samalla valitaan työlle ohjaaja, johon kirjoittajan on syytä olla 
säännöllisesti yhteydessä. Ohjaaja pystyy opastamaan tausta-aineiston etsimisessä, työn 
aihepiirin rajaamisessa ja ennen kaikkea kommentoimaan opiskelijan esittämiä ajatuksia. 
Työn ohjaajan kanssa on oltava riittävän usein (empiiristen tutkimusten) menetelmien ja 
tulosten järkevyyden varmistamiseksi. (2) 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Useimmissa opinnäytetöissä opiskelija joutuu itse etsimään työhönsä lähdekirjallisuuden. 
Apuvälineitä ovat muun muassa kirjallisuuden hakuun tarkoitetut julkaisusarjat ja tieto-
kannat (esim. Physics Abstracts, Meteorological & Geoastrophysical Abstracts) sekä 
ennen kaikkea jo löydettyjen kirjojen ja artikkeleiden kirjallisuusluettelot. (2) 

Tärkein kirjallisuuteen tutustumisen paikka on Kumpulan tiedekirjasto. Siellä ovat 
laitosten edustamien tieteenalojen painetut ja elektroniset kokoelmat ja tärkeimmät 
viitetietokannat. Kirjasto opastaa ja neuvoo asiakkaita tiedonhakuun. (2) 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Opinnäytetyö aloitetaan tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. (5) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Sekä itse saadut että kirjallisuudesta poimitut tulokset kannattaa merkitä sitä mukaa kuin 
niitä syntyy. Raportin jäsennysluetteloon on syytä merkitä käytettyä kirjallisuutta koske-
vat tarkat vihjeet. (2) 

Johdannossa määritellään työn liittyminen muuhun tutkimukseen, tarkastelutapa ja 
tavoitteet kyllin laajasti ja samalla selkeästi. Johdantoon voidaan sisällyttää historiikki ja 
kirjallisuuskatsaus, jos tämä on tarpeen asian ymmärtämiseksi. (3) 

Tekstistä tulee käydä ilmi tehtävänasettelu ja käytetyt tutkimusmenetelmät sekä miten työ 
liittyy laajempaan viitekehykseen. (3) 

Kirjallisuusluettelo laaditaan tieteellisten julkaisusarjojen käytäntöä noudattaen. (3) 
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Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Asiaa ei käsitellä. 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Asiaa ei käsitellä.  



 Liite 10 Alakohtaiset oppaat. Sosiaalipolitiikka.  
Ritakallio 

Ritakallio, Veli-Matti (1993, 1. p. 1992). Johdatus sosiaalipoliittiseen tutkimukseen. Opas 
sosiaalipoliittisen tutkimuksen perusteisiin, menetelmiin ja käytäntöihin. 3. painos. 
Turku: Turun yliopisto. (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan julkaisuja C:7). 121 s. 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Käsittelee sosiaalipolitiikkaa tieteenalana, tutkimusprosessin kulkua, tutkimustehtävän 
täydentämistä, tutkimussuunnitelman laadintaa, tutkimuksen suorittamista ja raportointia. 
Varsin runsaasti kirjallisuuden hakuvälineistä. 

Ohjaajalta saatava apu 

Tutkimuskohteen asiantuntijat saattavat huomattavasti helpottaa aloittelevan tutkijan 
työtä. (19) 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Mainitaan 2 kotimaista ja 2 ulkomaista painettua bibliografiaa ja erikoisbibliografioita. 
Mainitaan kotimaiset atk-pohjaiset bibliografiat KATI ja KAUKO ja ulkomaisten biblio-
grafisten tietokantojen olemassaolo sekä CD-ROM-tietokannat. Mainitaan 3 ulkomaista 
referaattijulkaisua. (13–19) 

Luetellaan 25 kotimaista aikakauslehteä ja Sosiaalityön vuosikirja. Luetellaan 37 ulko-
maista aikakauslehteä. Luetellaan 8 kotimaista julkaisusarjaa. Mainitaan 3 ulkomaista 
käsikirjaa ja esimerkkejä kotimaista. (13–19) 

Keskeisimmän ja uusimman tutkimuksen kirjallisuusluetteloiden kautta voi etsiä mahdol-
lisimman tuoretta kirjallisuutta. (13–19) 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Keskeinen ohje aihetta etsivälle opiskelijalle on lukea uusimpia aikakauslehtiä. (10) 

Aiemmat tutkimukset auttavat hahmottamaan yleiskuvan tutkimuskohteesta, perustele-
maan tutkimuksen ja näyttävät, miten suunniteltu tutkimus täydentää aiempaa tutkimusta. 
(13) 

Tutkijan on osoitettava tuntevansa aikaisemmat tutkimukset ja paikannettava oman 
tutkimuksensa tutkimustoiminnan kentässä. (20) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Suositeltavaa on, että tutkimuksen teoreettisen perustan muodostaisivat selkeän tutkimuk-
sellisen otteen omaavat artikkelit ja tutkimukset. (20) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Kirja- ja artikkelitietojen keruun jälkeen on suoritettava kirjallisuuden valikoiva hankinta. 
Usein tarjolla niin paljon, ettei ole järkevää tilauttaa kaikkea. On syytä käyttää kes-
keisintä, antoisinta ja tuoreinta lähteistöä. (20) 
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Muistettava lähdekriittisyys. Sosiaalipolitiikan kannalta relevanteista kysymyksistä 
löytyy paljon materiaalia, joka ei ole luonteeltaan tutkimuksellista, esimerkkeinä ammat-
tilehdet ja hallinnolliset selvitykset. Käytettäessä tällaista on muistettava lähdekriittisyys. 
(20) 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Asiaa ei käsitellä.  



 Liite 11 Alakohtaiset oppaat. Sosiaalipolitiikka.  
Karisto ja Seppälä 

Karisto, Antti & Seppälä, Ullamaija (2000). Tee se! Sosiaalipolitiikan graduopas. Hel-
sinki: Helsingin yliopisto. 93 s. (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Työraport-
teja – Working Papers 2/2000.) 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Käsittelee tutkimusaiheen valintaa, gradunteon vaiheita, seminaarityöskentelyä ja tutki-
mussuunnitelmaa, ohjaajia ja ohjausta, teoreettisen osan tarpeellisuutta, aineistoja, kirjoit-
tamista ja otsikointia, muotoseikkoja ja gradun arvostelua. 

Ohjaajalta saatava apu 

Ohjaajien valintaa ja ohjausta selostetaan laajasti. Lähinnä painotetaan ohjaajia tekstien 
lukijoina ja kommentoijina. (31–35) 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Annetaan ohje: “Käytä apunasi kirjaston tietokantoja, surfaile internetissä.” (12) 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Aihe voi löytyä lukemisen kautta (tai ennalta tutusta aihepiiristä, kiinnostusten ja koke-
musten pohjalta jne.). Kannattaa kartoittaa aiheesta tehtyjä tutkimuksia. (9, 12) 

Suunnitteluvaiheessa ja ensimmäisessä lukemisvaiheessa, jossa on alustavasti perehdytty 
kirjallisuuteen, on harkittava tarkoin työn rajausta. Tässä vaiheessa on syytä lukea lisää 
kirjallisuutta ja miettiä oman tutkimusongelman laajuutta. (17) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

On mahdollista kirjoittaa niin, että työssä ei ole mitään erillistä “teoreettista osaa”. Lyhyt 
kirjallisuuteen(kin) perustuva johdatus aiheeseen varmasti tarvitaan, mutta muuten 
kirjallisuutta voi käyttää ja teorioihin tukeutua pitkin matkaa. (37) 

Gradunteko on yksi vapaimmista ja antoisimmista opiskelun osista. “Saa lukea kirjoja, 
jotka todella kiinnostavat, eikä niitä tarvitse aina edes lukea kokonaan saati opetella 
tenttiä varten kannesta kanteen.” (83) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Jos on oikein virittynyt, oppii katsomaan kirjallisuutta oman aiheen virittämän linssin 
läpi. On väärässä, jos ajattelee, että omaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on vähän. Sitä 
on paljon etenkin tutkimustapaa ja teorioita ajatellen. On opittava ajattelemaan analogioi-
den ja vastakohtien kautta. (16) 

Ei liene aihetta, johon liittyvää kirjallisuutta ei olisi pilvin pimein. Kaikkea ei voi kos-
kaan lukea, mutta kirjallista aineistoa tulee kerätä sen tärkeyttä ja käyttökelpoisuutta 
painottaen. (44) 
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Niukka lähdeluettelo herättää epäilyksen, että kirjoittaja ei ole nähnyt riittävästi vaivaa. 
Toisaalta se voi kertoa tutkijan suuresta itseluottamuksesta. Lähdeluetteloon ei pidä 
mahduttaa tutkimusaiheeseen liittymättömiä lähteitä. Esimerkiksi teoreettisen kirjallisuu-
den suhteen on turha harrastaa puhdasta namedroppingia. (66–67) 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Asiaa ei käsitellä.  



 Liite 12 Alakohtaiset oppaat. Kirjallisuudentutkimus. 
Tutkielman tekoon 

Tutkielman tekoon (1993). Kotimainen kirjallisuus 1993. Toim. Tuija Takala. Turku: 
Turun yliopisto. 20 + 8 s. (Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja B:7) 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Tarkoitettu oppaaksi kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoille. Antaa opastusta tiedonläh-
teisiin ja tutkielman laadinnan teknisiin seikkoihin (jäsentely, lähteiden merkintä jne.) 

Ohjaajalta saatava apu 

Keskustelut opettajakunnan, tutkijoiden ja muiden tutkielman tekijöiden kanssa johtavat 
kohti uusia tietolähteitä. (3) 

Kirjallisuuden hakuvälineet  

Kirjallisuuden hakuvälineitä käsitellään sivuilla 3–8. 

Luetellaan Turun tieteellisiä kirjastoja. Mainitaan Turun yliopiston kirjaston opas. Kirjas-
tojen luetteloista mainitaan Turun yliopiston kirjaston VOLTER ja yhteisluettelo LINDA. 

Annetaan esimerkkejä etäkäyttöisistä ja CD-ROM -tietokannoista. Selostetaan korttiluet-
teloita. 

Bibliografiat luonnehditaan julkaisuihin ohjaaviksi systemaattisiksi kirjaluetteloiksi. 
Indeksi- ja abstraktijulkaisuista sanotaan, että ne auttavat uusien julkaisujen ja artikkelei-
den löytämisessä. Luonnehditaan niitä, mainitaan Arts & Humanities Citation Index. 
Kotimaisessa kirjallisuudessa on kerätty lähdeaineistokortistoa seminaariesitelmien ja 
tutkielmien laatijoiden avuksi. 

Yleisesitykset kokoavat ja jäsentävät kirjallisuushistoriallisia ilmiöitä. Lähdeluetteloiden 
tietoja kannattaa käyttää hyväksi. Mainitaan 21 kotimaista yleisesitystä. Luetellaan 
kotimaisia kirjallisuudentutkimuksen bibliografioita. 

Mainitaan esimerkkejä kotimaisista kirjallisuuden tutkimusta lähellä olevista aikakaus-
lehdistä (12). Selostetaan arvostelukokoelmia. Mainitaan mm. Arvosteleva kirjaluettelo ja 
Kritikos. 

Selostetaan opinnäytebibliografioita. Kehotetaan suhtautumaan kriittisesti etenkin vanho-
jen gradujen antamaan apuun. 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

Tutkielman teossa lähdeaineiston etsiminen ja keruu on olennainen osa työtä. 

Oman alan tieteellisten aikakauslehtien ja uusien tutkimusten seuraaminen: 

− Antaa työlle virikkeitä. 
− Antaa materiaalia. 
− Pitää ajan tasalla. (3) 
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Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Tutkielmassa viitataan omien ajatusten tukena lähdemateriaaliin. Tieteellinen tutkimustyö 
edellyttää paitsi tutkimuskohteen myös tutkimuskohdetta valaisevan aineiston perusteel-
lista läpikäymistä ja saadun tiedon kriittistä punnitsemista. (10–11) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Asiaa ei käsitellä. 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Asiaa ei käsitellä. 
 



 Liite 13 Alakohtaiset oppaat. Kirjallisuudentutkimus. 
Ihonen 

Ihonen, Markku (2000). Kirjallisuuden opintonäyteopas. Tampereen yliopiston Suomen 
kirjallisuuden opiskelijoille. Tampere: Brestin jyräys + Taideaineiden laitos. 122 s. 

Kohderyhmä ja yleisluonnehdinta 

Opas on laadittu avuksi proseminaari- ja seminaariesitelmän sekä pro gradu -tutkielman 
laatijoille. Käsittelee seikkaperäisesti tutkielman teon teoreettisia ja metodisia kysymyk-
siä. Antaa vain suppean opastuksen kirjallisuuden hakuvälineisiin.  

Ohjaajalta saatava apu 

Ohjaajan kanssa keskustellen on syytä selvittää, mitä ryhtyy tekemään ja miksi. Samoin 
on hahmoteltava opinnäytteen rakenne. Välttämätöntä on esitelmissä, että ohjaaja lukee 
esitelmän ja antaa siitä palautetta. Ohjausta voidaan tarvita monenlaisista muistakin kun 
edellä mainituista syistä, esimerkiksi teoreettisissa ja menetelmällisissä kysymyksissä. 
(11–13) 

Yksi ohjauksen perustilanteita on tiedonjanoon uupuvan lähteille ohjaaminen. “Humanis-
tiselle tutkimukselle on ylipäätään ominaista se, että vaikka ajantasaistakin tutkimuskir-
jallisuutta esiteltäisiin luettelokaupalla, parhaat so. kiinnostavimmat ja eniten uutta luovat 
lähteet voivat löytyä vallan muuta kautta.” (12) 

Kirjallisuuden hakuvälineet 

Ilmoitetaan, että oppaassa ei paneuduta yksityiskohtaisesti niihin kanaviin, joiden kautta 
lähteisiin pääsee käsiksi. Mainitaan kuitenkin hakuvälineitä: 

− bibliografiat (kirjailijan, lajin, aiheen tms. mukaan järjestetyt julkaisuluettelot, esimer-
kiksi Kirjallisuuden seuran vuosikirjoina ilmestyneet) 

− matrikkelit (henkilötietohakemistot) 
− termisanakirjat ja käsikirjat 
− Internetissä olevat tietokannat ja yksityishenkilöiden kotisivut 
− kirjastossa olevat CD-ROM-tietokannat 
− arkistot 
− tutkimusten ja teoriakirjojen kirjallisuusluettelot ja nimi- ja asiahakemistot. (55–58) 

Kirjallisuuden tehtävä tutkimusta aloitettaessa 

“Uraauurtavinkin tieteellinen tutkimus perustuu aina olennaisilta osin aiempaan tutki-
mukseen sekä aiemmin kehiteltyihin teorioihin ja niiden pohjalta johdettuihin metodeihin 
ja niiden piirissä käytettyihin käsitteisiin (termeihin).” Siksi alkuvaiheessa on välttämä-
töntä perehtyä kirjallisuudentutkimuksen tietolähteisiin. (9) 

Hyvänä apuna tutkimusaiheen kehittelyssä ovat jo olemassa olevat tutkimukset. (16) 
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Kirjallisuudesta saatavaa tietoa käytetään: 

− tutkimusaiheen merkittävyyden perustelemiseen 
− asioiden taustoitukseen, sidontaan ja kontekstointiin 
− aikaisempaan tutkimukseen tutustuttamiseen 
− tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen. (65–75) 

Kirjallisuustieteellisten tutkimusten tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Ne opettavat, miten 
teoriaa on hyödynnetty. Ne osoittavat usein, mitä tutkimisen arvoista on vielä tutkimatta. 
(43) 

Muita neuvoja kirjallisuuden käytöstä 

Tutkimustoiminta on vuoropuhelua. Voidaan erottaa lähteiden keskinäinen ja toisaalta 
lähteiden ja tutkijan vuoropuhelu. Jos lähde ilmaisee suhteensa toiseen tekstiin kriittisenä, 
olisi syytä hakea esille tämä toinenkin teksti. (65–75) 

Kaikessa tutkimustyössä olisi käytettävä samankin tiedon lähteenä useampia tekstejä. 
Näin tutkija saa suuremman varmuuden lähteen luotettavuudesta ja tekijöistä, joilla 
lähteen luotettavuutta voidaan arvioida. (66) 

Kirjallisuuden valinnan ja arvioinnin ohjeet 

Lähteiden käytön avainkysymyksiä on lähteiden luotettavuuden arviointi. Suurin osa 
arvioinnista jää piiloon, koska epäluotettavilta tuntuvat tutkimukset hylätään jälkiä 
jättämättä. Joskus on kuitenkin välttämätöntä ottaa kantaa, kielteistäkin, lähteisiin, joihin 
viitataan. Kriittiset ja kielteiset asenteet olisi perusteltava esittämällä vasta-argumentti. 
(65–75) 

Verkkoaineistoa koskevat neuvot 

Luetellaan sähköisten julkaisujen lajeja. Todetaan, että on syytä harrastaa samanlaista 
lähdekritiikkiä kuin painetuissa julkaisuissakin ja pohtia ainakin: 

− Onko kirjoittaja tunnettu ja onko hänet arvioitu luotettavaksi? 
− Millainen on hänen taustaorganisaationsa (tai julkaisun taustaorganisaatio)? 
− Onko julkaisu käynyt läpi ulkoisen arvioinnin ennen sen julkaisemista?  
− Miten julkaisu osoittaa tietojensa luotettavuutta (mihin ja miten viitataan)? (53)  



Vesa Kautto Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin ohjaus yliopisto-opetuksessa. Neljän tieteenalan tarkastelu. 
Oulu: Oulun yliopisto 2004. 235 s. (Acta Universitatis Ouluensis B 58.) ISBN 951-42-7471-7.  

 Korjauksia 

Abstract 
Kolmas kappale, toinen lause, pitää olla: The empirical material was gathered by 
interviewing 18 university lecturers and 16 students from the universities of Hel-
sinki and Tampere in spring 2001. 

Tiivistelmä 
Kolmas kappale, toinen lause, p. o.: Empiirinen aineisto koottiin haastattelemalla 
18 yliopisto-opettajaa ja 16 opiskelijaa Helsingin ja Tampereen yliopistoissa 
keväällä 2001. 

Sivu 53 
Alalaita ja sivun 54 alku, p.o.: Locke, Silverman ja Spirduso (1998, 37–55) antavat 
lähinnä yhteiskuntatieteiden perustutkinnon opiskelijoille tarkoitetussa oppaassaan 
tästä vihjeitä. 

Sivu 75 
Toiseksi alin kappale, viimeinen lause, p. o.: Opettajien toiveiden ja opiskelijoiden 
käyttäytymisen välillä on selvä ero.  

Sivu 91 
Toiseksi alin kappale, neljäs lause, p.o.: Eräiltä informanteilta ei sitkeä kyselykään 
kirvoittanut antoisaa vastausta. 

Sivu 122 
Neljänneksi alin kappale, viimeinen lause, p.o.: Esimerkkinä uudesta näkökulmasta 
mainittiin muun muassa kirjailija Hannu Raittilan havainto, että Väinö Linnan 
Tuntematon sotilas on eräs ensimmäisistä urbaania mentaliteettia kuvaavista teok-
sista Suomessa.  

Sivu 188 
Neljäs kokonainen kappale, toiseksi viimeinen lause, p.o.: Ryhmissä tapahtuva ar-
viointikeskustelu on epäilemättä tehokas oppimisen muoto. 

Sivu 194 
Viite Barry, p.o.: Barry, Carol L. & Schamber, Linda (1998). User’s criteria for 
relevance evaluation: a cross-situational comparison. Information Processing & 
Management 34(2/3): 219–236. 

Sivu 201 
Viite Leinonen, p.o.: Leinonen, Sisko-Liisa (1990). Kirjastonkäytön opetus Oulun 
yliopistossa 1989. Kirje. 

Sivu 222 
Toiseksi alin kappale, kolmas lause, p. o.: Aloittelija joutuu turvautumaan 
hakevaan, noukkivaan, selailevaan ja silmäilevään lukemiseen. 
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