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Puhujat taustoineen

Jenni Virtaluoto

• Maisterintutkinto englantilaisessa filologiassa 
1996-2005

• Tekninen kirjoittaja vuodesta 1998 – Jutel Oy, 
Nokia/Nokia Siemens Networks jne.

• Suomen teknisen viestinnän hallituksen jäsen; 
www.stvy.fi

• Tohtoriopinnot, englantilainen filologia, 2011-2015
• Väitöskirja teknisen viestinnän kehittämisestä: 

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-
0937-1

• Sittemmin yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa

• Kouluttajana OKM:n rahoittamassa 5 yliopiston 
yhteishankkeessa Minimalismi mukautuvassa 
suunnittelussa, http://tverko.com/

• https://www.linkedin.com/in/jenni-virtaluoto/

Milla Kajanne

• FT 2001, suomen kieli (sosiologia, viestintä)

• Esi-Langnetissa n. 1995–1999,  oma rahoitus (SA ym.)

• Keskusteluntutkimuksen väitöskirja: Kansalaiset kysyjinä. 
Yleisön kysyminen osana vuorovaikutusta television EU-
keskusteluissa

• vsta 2000 koulutusliiketoiminnassa yrityksissä, 
järjestössä, yliopistossa; myös viestintää ja markkinointia.

• päällikkö- ja asiantuntijatehtäviä

• Nyt Lääketietokeskus Oy:ssä koulutuspäällikkönä ja 
tiiminvetäjänä

• Kokemusta myös irtisanomisista, työttömyydestä, pätkä-
ja ”ilmais”töistä sekä yrittäjäpohdinnoista

• https://www.linkedin.com/in/kajannemilla/



Tohtoriopinnoissa saavutettuja taitoja:

• Tiedon haku ja analysointi 

• Ongelman määrittely ja 
ratkaisuvaihtoehtojen puntarointi

• Kansainväliset verkostot ja 
verkostoituminen

• Viestintä, kyky kertoa monimutkaisista 
asioista selkeästi; tiivistämisen taito

• Dialogitaito

• Projektinhallinta

• Organisointitaito

• Innovatiivisuus

• Itseohjautuvuus

• Epävarmuuden sietäminen

• Tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys, 
asioiden loppuunsaattaminen (väärä tapa 
on vääntää sitä monografiaa 15 vuotta 
jossain kirjaston kulmassa)

• Omaa alaa ajatellen – pääsy teorioiden ja 
metodien ääreen, mahdollisuus kokeilla ja 
harkita (töissä jatkuva kiire, usein pelkkää 
suorittamista) � tieto siitä, mitä muut 
ovat jo yrittäneet � rahaa säästyy, kun ei 
tarvitse tehdä samoja mokia uudelleen



Opintojen aikana kannattaa pitää mielessä:

• Rajaa ja paketoi aiheesi niin, että se 
kiinnostaa muitakin kuin sinua.

• Pitää osallistua, näkyä ja kuulua.

• Älä vähättele itseäsi ja osaamistasi, vaikka 
oletkin riittävän nöyrä.

• Verkostoituminen!

• Tunnista omat vahvuutesi ja potentiaalisi 
ihmisenä, tutkijana ja tulevaisuuden 
työntekijänä.

• Pidä huolta itsestäsi ja omasta 
jaksamisestasi.

• Mieti sivuaineet/opintokokonaisuus Esim. 
teknisessä viestinnässä käyttäjätutkimus, 
käyttäjäkokemus, palvelumuotoilu… �
monitieteisyys on etu, pelkällä 
kielitieteellä ei pitkälle pötkitä.

• Harkitse myös yllättäviä yhdistelmiä, 
esim. humanistiset ja luonnontieteet tai 
juridiikka.

• Pedagogisesta / opettajankoulutuksesta 
on hyötyä.

• Jonkinlaista johtamiskoulutustakin 
arvostetaan.

• Kokemukset monipuolisista 
työprojekteista ja myös 
vapaaehtoishommista on plussaa.



Mihin humanistitohtori voisi työllistyä?

• Yliopistot

• Ammattikorkeakoulut, ammattioppilaitokset, 
lukiot ja muut koulutuslaitokset

• Järjestöt, säätiöt

• Valtion ja kunnan tehtävät

• Isot kansainväliset yritykset

• PK-yritykset

• Start upit, joihin menet ”renkihommiin” tai 
osaomistajaksi

• Oma tai oman lähiverkoston yritys tai 
osuuskunta

• Muista: tohtorintutkinto ei todellakaan 
työllistä sinua. 

• Suomessa on harvoin yliopiston ulkopuolella 
hakuja, joissa vaaditaan tai edes suositaan 
tohtorintutkintoa (poikkeuksena lääkärit). 

• Tohtorintutkinto voi olla myös dismeriitti. 
Sangen yleinen käsitys: tohtori on 
todellisuudesta vieraantunut teoreetikko, joka 
ei kykene ns. oikeisiin töihin.

• Sinun tehtäväsi on paketoida tohtoriopinnot 
houkuttelevaksi potentiaaliselle 
työnantajallesi � oman asiantuntemuksen ja 
osaamisen tuotteistaminen, markkinointi ja 
myyminen!

• Epäonnistumiset ja sarkasmi syö. Jaksa uskoa 
itseesi ja mahdollisuuksiisi!



Kysymyksiä, kommentteja, keskustelua

.



Motto: Unelmoi, suunnittele matka omalle 

palmusaarellesi ja nauti myös matkallaolosta


