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1 JOHDANTO 

Tutkielma on itsenäinen opinnäytetyö ja samalla myös kielen taidon kypsyys-
näyte, jota kirjoittaessaan opiskelija oppii jäsentämään omat ajatuksensa ja or-
ganisoimaan ennestään tunnetut tosiasiat. Tutkielman tekeminen antaa koke-
musta järjestelmällisestä työskentelystä. Tutkielman tekemisessä tärkeätä on 
myös se, että tekee asiat mielellään. Econ (1990, s. 200) mukaan tutkielman te-
keminen voi olla kuin peli tai aarteenetsintä: 

Kun etsii tekstiä, joka ei ole löytyäkseen, kokee metsästyksen jännitystä. Kun löytää 
ankaran pohdinnan jälkeen ratkaisun ratkaisemattomalta näyttäneeseen ongelmaan, 
tuntee ratkaisemisen tyydytystä. ...Jos pelaatte ottelunne intomielellä, tulee 
tutkielmastanne hyvä. Jos alusta lähtien ajattelette, että koko juttu on merkityksetön 
muodollisuus ja ettei se teitä kiinnosta, olette lyötyjä jo lähdössä. 

Opinnäytteen luonteeseen kuuluu myös – erotuksena muusta tieteellisestä tut-
kimuksesta – se, että suoritus arvostellaan. Tutkielmalta edellytetään rakenteen 
ja esitystekniikan yhdenmukaisuutta ja sille asetetaan myös kirjoitustyyliä kos-
kevia vaatimuksia. 

Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea opiskelijaa työstämään tutkimukses-
taan kirjallinen tutkielma, joka arvostellaan. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti 
opiskelijoille, mutta ohjeessa on hyödyllistä tietoa myös tutkielmien ohjaajille. 
Ohje sisältää yleiskuvauksen tutkielman rakenteesta nimiölehdestä aina lähde-
luetteloon saakka, tietoa tutkielman tyylistä ja kieliasusta sekä kirjoittamisesta. 
Ohjeen tyyli- ja kieliasuohjeita voi soveltaa myös yksittäisten kurssien aikana 
laadittavissa harjoitustyöraporteissa. Tässä esityksessä ei kiinnitetä kovin paljon 
huomiota varsinaiseen kirjoitusprosessiin. Ohjeita kirjoittamisesta prosessina 
on muun muassa teoksessa Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, s. 28–59). Itse 
ohjeet sisältyvät johdantoa seuraaviin kolmeen lukuun. Luvussa 2 käsitellään 
tutkimusraportin perusrakennetta tarkastellen sen keskeisiä osia. Seuraavassa 
luvussa esitetään tutkielman asetteluohjeet sekä lähdeviitteiden merkintä teks-
tiin. Neljännessä luvussa kerrotaan tutkielman kirjoitustyylistä ja kieliasusta 
sekä tiedonhankinnasta tutkielman kirjoittamisen ohessa. Lisäksi esitellään tut-
kimusmenetelmiin liittyvää kirjallisuutta. 
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2 TUTKIELMAN PERUSRAKENNE 

Tutkimusraportin perusrakenne toistuu samankaltaisena tutkielman sisällöstä 
riippumatta. Rakenne noudattaa kolmijakoista jäsentelyä, jonka pääosat ovat 
kirjoitelman valmistava alkuosa, sitä seuraava runko-osa, joka sisältää varsinai-
sen tekstin sekä loppuosa. Tutkielman alkuosan muodostavat sivut ovat tarkoin 
määriteltyjä sekä niiden sisällön asettelun että niiden keskinäisen järjestyksen 
suhteen. Alkuosaan kuuluvat nimiösivu, tiivistelmät ja sisällysluettelo. Runko-
osa muodostaa sivumääräisesti tutkimusraportin laajimman osan. Loppuosa 
sijoitetaan nimensä mukaisesti tutkimusraportin viimeiseksi osaksi. Tämä ohje 
on esimerkki ohjeiden mukaisesta raportista. 

2.1 Alkuosa 

Tutkielman alkuosaan kuuluvat tutkimusraportin nimiösivu, tiivistelmät, esi-
puhe (mikäli erityinen tarve esittää kiitokset), luettelo raportin sisältämistä ku-
vioista ja taulukoista sekä sisällysluettelo. Tiivistelmä kirjoitetaan sekä suomen- 
että englanninkielellä. Mikäli tutkielman kieli on suomi, suomenkielinen tiivis-
telmä sijaitsee ennen englanninkielistä tiivistelmää. Englanninkielisessä tut-
kielmassa suomenkielinen tiivistelmä sijaitsee puolestaan englanninkielisen 
tiivistelmän jälkeen. 

Nimiösivu eli nimiölehti 

Nimiösivu antaa tutkielmasta ensivaikutelman. Se sisältää tutkielman tekijän 
nimen, tutkielman nimen sekä organisaatiotiedot (Jyväskylän yliopisto). Tutki-
muksen nimellä on hyvin tärkeä merkitys: nimen perusteella lukija ratkaisee, 
onko hän kiinnostunut työstä vai ei. Sen tulee olla informatiivinen ja napakka 
sekä sopusoinnussa työssä tehtyjen rajausten ja painotusten kanssa. Tutkielman 
luonnetta voidaan täsmentää nimen lisäosalla (esimerkiksi Perinnöllisyys 
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oliosuuntautuneessa ohjelmoinnissa - luokka- ja prototyyppilähestymistavat). 
Nimen tulee luonnollisesti sisältää keskeisimmät avainsanat.  

Tiivistelmä 

Tiivistelmä eli abstrakti kertoo tiiviisti, mutta tarkasti olennaisen tutkimuksesta, 
sen tekotavasta, tarkoituksesta ja tuloksista (Hirsjärvi ym., 2009, s. 251). Tiivis-
telmän tarkoituksena on antaa otsikkoa tarkempi käsitys työn sisällöstä. Tiivis-
telmä koostuu kahdesta osasta: opastavista tiedoista (bibliografiset tiedot) ja 
varsinaisesta tiivistelmäosasta. Opastavat tiedot sisältävät tutkielman tekijätie-
dot, tutkimusraportin otsikon, paikan, sivumäärän, tutkielman tyypin ja ohjaa-
jan nimen. Tutkielman tyypillä tarkoitetaan sitä, onko tutkimusraportti esimer-
kiksi kandidaatintutkielma vai pro gradu –tutkielma. Opastavat tiedot esitetään 
seuraavassa muodossa: 
 
Ensimmäinen tekijä (Sukunimi, Etunimi) 
Toinen tekijä (Sukunimi, Etunimi) 
Tutkimusraportin otsikko 
Kustannuspaikka: Kustantaja, julkaisuvuosi, sivumäärä 
Pääaine ja tutkimusraportin tyyppi (esimerkiksi Tietojärjestelmätiede, pro gra-
du –tutkielma) 
Ohjaaja(t): ohjaajan nimi/ohjaajien nimet 
 
Esimerkiksi Eliisa Jauhiaisen pro gradu –tutkielman tiivistelmäsivulla tutki-
musraportin opastavat tiedot kirjoitettaisiin seuraavasti: 
 
Jauhiainen, Raita Eliisa Ursula 
RASKE-menetelmän soveltaminen: Havaintoja kahdesta Jyväskylän yliopiston 
opiskelijaprojektista  
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005, 134 s. 
Tietojärjestelmätiede, pro gradu –tutkielma 
Ohjaajat: Honkaranta, Anne; Salminen, Airi  
 
Opastavien tietojen jälkeen kirjoitetaan varsinainen tiivistelmäosa, jonka tulee 
antaa lukijalle käsitys tutkimuksen sisällöstä. Tiivistelmän tulee olla ymmärret-
tävissä myös ilman alkuperäistekstiä, sillä sen perusteella lukija päättää, onko 
työ tarkemman perehtymisen arvoinen. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi, miten 
tutkielma on motivoitu. Tutkimuksen tarkoitus ja kohde, käytetyt tutkimusme-
netelmät sekä tutkimustulokset ja johtopäätökset esitetään. Tiivistelmän tulee 
olla suppea ja tarkka, itsenäisesti ymmärrettävä, johdonmukainen ja täydellisin 
lausein kirjoitettu. Kielen tulee perustua tutkimuksessa käytettyyn käsitteistöön. 
Tyyli on toteavaa, passiivimuotoista, ja aikamuotona on imperfekti (ks. Hirsjär-
vi ym., 2009, s. 253). Siinä ei saa esiintyä taulukoita, kuvioita, vakiintumattomia 
lyhenteitä eikä kirjallisuusviitteitä. Tiivistelmäosa kirjoitetaan yhtenä tekstikap-
paleena. Tiivistelmäosan perään merkitään 3-7 tutkimuksen aihetta kuvaavaa 
avainsanaa. Koko tiivistelmän tulee mahtua yhdelle sivulle ja sen pituus on 
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noin 250 sanaa. Tiivistelmä kirjoitetaan myös englannin kielellä omalle sivul-
leen.  

Kuvioiden ja taulukoiden luettelo 

Tiivistelmien jälkeen tutkimusraportissa luetellaan raportissa esiintyvät kuviot 
(otsikkona KUVIOT) ja taulukot (otsikkona TAULUKOT). Tutkimusraportin 
mallipohjassa luetteloille on valmiina mallit, joiden avulla kuvioiden ja taulu-
koiden luetteloita voidaan muokata. Luettelosta poistetaan taulukon tai kuvion 
selitetekstissä oleva lähdeviittaus. Ellei tutkimusraportissa esiinny lainkaan ku-
vioita taikka taulukoita, tätä sivua ei lisätä raportin alkuosaan.    

Sisällysluettelo 

Kuvioiden ja taulukoiden luetteloinnin jälkeen tutkimusraportissa on sisällys-
luettelo. Sisällysluettelo alkaa otsikolla SISÄLLYS. Sisällysluettelo koostuu lu-
kujen ja alalukujen otsikoista, niihin kytketyistä tasonumeroista sekä sivunume-
roista. Se kattaa myös lähdeluettelon ja maininnan liitteistä. Sisällysluettelosta 
kannattaa tarkastaa seuraavia asioita (Hirsjärvi ym., 2009, s. 320–321): 
 

 Kattaako käsittely tutkielman nimessä ilmaistun asiakokonaisuuden? 

 Näkyvätkö otsikoista kirjoituksen tarkoitus ja käsittelyn looginen etene-
vyys? Voiko otsikoiden perusteella päätellä työn nimen? 

 Syntyykö kokonaisuudesta kiinteä ja johdonmukainen? 

 Onko otsikoita tarpeeksi? Tarvitaanko kaikkia otsikoita? 

 Heijastaako otsikointi järkevästi kirjoituksen osien suhteellista pituutta? 

 Onko jokaisella alaotsikolla selvä (alisteinen) suhde pääotsikkoon? 

 Kuuluuko jokaisen otsikon alle vähintään kaksi alaotsikkoa? Alaluvut 
eivät ole välttämättömiä, mutta jos niitä on, niitä pitää olla vähintään 
kaksi. 

 Onko samanarvoiset asiat ilmaistu (alaotsikoissa) samanlaisin tai ainakin 
saman tyyppisin kielellisin keinoin? 

 Eihän mikään otsikoista ole täysin sama kuin koko kirjoituksen nimi tai 
muistuta sitä liikaa? 

 
Porrastuksella havainnollistetaan osien hierarkkista rakennetta. Sisältö tulee 
jäsentää siten, että hierarkkinen rakenne on tasasuhteinen. Esimerkki tutkiel-
man sisällysluettelosta on tämän ohjemonisteen sisällysluettelo. Sisältöä suun-
niteltaessa on hyvä muistaa, että luvuissa ei saa esiintyä vain yhtä alaotsikkoa, 
vaan niitä tulee olla vähintään kaksi. Otsikoinnista lisää alaluvussa 3.1. 

Käsitehakemisto 

Mikäli tutkielman aihepiiriin kuuluu suuri määrä erilaisia käsitteitä tai lyhentei-
tä, voidaan alkuosaan sisällysluettelon jälkeen sijoittaa käytettyjen käsitteiden 
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hakemisto. Hakemistoon listataan käsitteet aakkosjärjestyksessä. Hakemiston 
otsikoksi kirjoitetaan KÄSITEHAKEMISTO.  

2.2 Runko-osa 

Tutkielman runko-osa sisältää tutkimusraportin varsinaisen tekstin. Siihen kuu-
luvat johdanto, käsittelyosa, tulokset ja niiden tarkastelu sekä lähdeluettelo.  
Tutkimusraportin runko-osan ensimmäinen luku on johdanto, jonka tehtävänä 
on johdattaa lukija aihealueeseen. Johdannon jälkeen tutkimusraportissa esiin-
tyvät luvut ovat tutkielmakohtaisia. Nämä luvut sisältävät aiheeseen liittyvää 
aikaisempaa tutkimusta sekä pro gradu –tutkielman kohdalla tutkimuksen to-
teutusta kuvaavan luvun. Kandidaatintutkielma koostuu johdannon lisäksi vä-
hintään kahdesta sisältöluvusta sekä yhteenvedosta. 

Kunkin luvun alussa lukija orientoidaan tulevaan sisältöön johdanto-
kappaleella (metateksti), jonka sisällöstä ilmenee luvun sisältö. Pitkien lukujen 
loppuun voidaan laatia lyhyt yhden kappaleen pituinen yhteenveto-osa, jossa 
tiivistetään luvun keskeinen sisältö. Tärkeintä on, että runko-osan tekstistä luki-
ja hahmottaa helposti tutkielman ”punaisen langan” eli miten tekstit liittyvät 
yhteen. Raportointiohjeen toisena liitteenä (liite 2) on tutkielman kirjoittajan 
muistilista runko-osan kirjoittamisen tueksi.  

Johdanto 

Johdannossa kuvataan aluksi lyhyesti tutkimuksen tausta, tutkimuksen tarkoi-
tus ja tarve perusteluineen, tavoitteet, tutkimusongelmat, tutkimusmenetelmä, 
tiedonhankintaprosessi sekä saavutetut tulokset ja niiden merkitys. Lukijalle 
pitää käydä selväksi, mitä, miksi ja miten tutkittiin. Tutkimuksen taustojen ku-
vauksella lukija johdatetaan tutkimuksen aihealueeseen, sen käsitteistöön sekä 
ongelmanasetteluun. Samalla voidaan osoittaa pääasialliset rajaukset ja näkö-
kulmavalinnat. Tutkimuksen keskeiset käsitteet määritellään yleensä johdan-
nossa. Mikäli osa keskeisistä käsitteistä määritellään vasta seuraavissa luvuissa, 
johdannossa esitetään käsitteiden yleiset luonnehdinnat. Lopuksi esitellään ly-
hyesti tutkielman lukujen sisältö. 

Tutkimuksella pyritään aina löytämään ratkaisu yhteen tai useampaan 
käytännön tai teorian ongelmaan. Tutkimuksen perustutkimusongelmat on voi-
tava esittää lyhyesti ja selkeästi kysymyslauseen tai -lauseiden muodossa. Nä-
mä tulee johdannossa tuoda selvästi esiin.  

Tutkimuksen tyypistä riippuu, kuinka tulokset kuvataan. Esimerkiksi pel-
kästään kirjallisuuteen perustuvassa tutkimuksessa kuvataan, millä tavalla tä-
mä tutkimus poikkeaa muista vastaavista esityksistä. Empiirisessä tutkimuk-
sessa mainitaan tehdyt havainnot ja johtopäätökset. Konstruktiivisessa tutki-
muksessa kuvataan lyhyesti luotu konstruktio (kehitetty kieli, rakennettu järjes-
telmä tms.). Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitä kirjoittaja itse 
pitää työssään keskeisenä, omintakeisena tai uutena. Johdannon lopuksi esite-
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tään seuraavien lukujen sisältöjäsennys. Johdanto on johtopäätösten ohella vai-
kein ja keskeisin luku koko tutkielmassa. Siksi johdannon viimeistelyyn kannat-
taa kiinnittää erityistä huomiota. Johdannon tarkoituksena on antaa realistinen 
kuva siitä, mitä muissa tutkimusraportin osissa on odotettavissa. Yleensä joh-
danto joudutaan kirjoittamaan vähintään kolmeen kertaan. Johdanto on järke-
vää kirjoittaa lopulliseen asuun joko rinnan tarkasteluosuuden kanssa tai aivan 
viimeiseksi (Hirsjärvi ym., 2009). 

Johdannon keskeisimpiä haasteita ovat yleensä liiallinen pituus, vaikeus 
motivoida ja selvittää lukijalle, mitä tutkielmassa aiotaan tehdä sekä yleinen 
jäsentymättömyys (esim. tutkimustehtävät eivät käy ilmi johdannosta). Johdan-
non pituus on keskimäärin 2-4 sivua. 

Kirjallisuuskatsaus 

Tämä osuus sisältää 2-3 lukua aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Lu-
kujen tarkoituksena on käsitteistön määrittely, tutkimustarpeen osoittaminen, 
sekä synteesiä laativa aiemman tutkimuksen tulosten esittely. Lisäksi katsauk-
sen tavoitteena on taustoittaa pro gradu -tutkimuksen empiirinen osuus. Koska 
kandidaatintutkielma tehdään kirjallisuuskatsauksena, muodostaa tämä koko-
naisuus yhdessä yhteenvedon kanssa kandidaatintutkielman runko-osan. 

Menetelmä 

Pro gradu -tutkielman yhdessä runko-osan luvussa esitellään käytetty tutki-
musmenetelmä sekä tutkimusprosessi. Menetelmäosassa kuvataan, mitä tutki-
muksessa tehtiin ja miten tutkimus suoritettiin. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen 
reliabiliteettia ja validiteettia. Luvussa voidaan myös esittää tutkimuksen teo-
reettinen tausta ja mahdollinen viitekehys (tutkimusmalli). Kanditutkielmaan ei 
sisällytetä erillistä menetelmälukua, vaan kirjallisuuskatsauksen toteutus kuva-
taan johdannossa. 

Tulokset 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tulokset. Tulokset on hyvä esittää myös 
taulukkoina ja kuvioina, jotka selitetään tekstiosuudessa. Kuvioihin ja taulukoi-
hin viitataan ennen kuin ne esiintyvät tekstissä. Tutkimusotteesta, menetelmäs-
tä ja aineistosta riippuen tämä osuus voidaan joskus sisällyttää seuraavaan lu-
kuun. 

Tulosten tulkinta ja pohdinta 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset vastaamalla tutkimusongelmiin, 
jotka esitetään tässä kohdassa johdannossa kirjoitetussa muodossa. Kaikkia tut-
kimuskysymyksiä on tarkasteltava, vaikkei niihin olisikaan saatu vastausta. 
Tulokset suhteutetaan taustakirjallisuuteen ja arvioidaan tulosten merkitystä, 
luotettavuutta ja käytettävyyttä sekä pohditaan tulosten käytännöllistä ja tie-
teellistä merkitystä sekä esitetään relevantteja jatkotutkimusaiheita. 
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Yhteenveto 

Tutkimusraportin yhteenvedossa muodostetaan selkeä kuva saavutetuista tu-
loksista ja niiden merkityksestä. Tutkielman tekijän tulee siis muistaa, että tut-
kimuksen analysointia ei tule jättää tutkielman yhteenvetoon. 

Yhteenvedossa oletetaan (toisin kuin johdannossa), että lukija on jo tutus-
tunut työhön ja sen vuoksi työn tulosten esittelyn on oltava kriittistä, reflek-
toivaa ja eteenpäin suuntautuvaa. Työn ongelmanasettelu ja tavoitteet kerra-
taan. Tutkimusmenetelmät ja -tulokset sekä niihin liittyvät rajoitukset esitetään 
tiivistetysti. Tässä yhteydessä on syytä tuoda selvästi esille, mitkä ovat kirjoitta-
jan omia kontribuutioita. On myös tuotava esille, missä määrin tulokset poik-
keavat tai tukevat aiemmin saavutettuja tuloksia. Lisäksi edellytetään, että tu-
loksiin kohdistetaan kritiikkiä esimerkiksi osoittamalla, millaisia rajoitteita tu-
losten yleistettävyydelle on asetettava ja millaisia ongelmakohtia on jätetty vä-
hemmälle huomiolle. Lopuksi esitetään jatkotutkimusaiheita. Tavallisesti yh-
teenvetoluku on 2–3 sivua pitkä. 

2.3 Loppuosa 

Tutkimusraportin loppuosaan kuuluvat lähdeluettelo sekä mahdolliset liitteet. 
Lähdeluettelossa luetellaan kaikki ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Lähde-
luettelo on myös tarkoitettu antamaan lukijalle nopea kuva työn kirjallisuuspe-
rustasta. Se auttaa aiheesta kiinnostuneita kirjallisuushaussa, joten lähteiden 
merkintöjen laatuun on syytä kiinnittää erityistä huomiota ja noudattaa jotain 
yleisesti tunnettua “standardia”. Eri julkaisuissa noudatetaan erilaisia tapoja 
merkitä lähteet. Tärkeintä on, että merkinnät ovat perusteellisia ja 
yhdenmukaisesti tehtyjä. Opinnäytetöissä noudatetaan Publication Manual of 
the American Psychological Associationin (APA) standardia (ks. esimerkiksi 
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1109772 ja http://blog.apastyle.org/). 
Lähdeluettelossa lähteet kirjoitetaan tekijöiden nimien mukaiseen aakkosjärjes-
tykseen. Saman kirjoittajan (tai samojen kirjoittajien) julkaisut järjestetään jul-
kaisuajankohdan mukaan vanhimmasta nuorimpaan ja samana vuonna julkais-
tut julkaisun nimen mukaan aakkosjärjestykseen liittäen vuosiluvun perään 
niitä toisistaan erottamaan a,b,c,… Yksin kirjoitetut lähteet sijoitetaan lähdeluet-
telossa ennen saman tekijän yhdessä kirjoittamia lähteitä. Lähdeluettelon laati-
misen käsin on työlästä ja siksi siinä kannattaa alusta pitäen hyödyntää viittei-
denhallintaohjelmaa. Esimerkiksi Mendeley1 ja Zotero2 ovat laajalti tutkijoiden 
käyttämiä ilmaisia ohjelmia. Ohjelmien käyttöönotto onnistuu nopeasti niiden 
kotisivuilta löytyvien ohjevideoiden avulla. Yliopiston kirjasto tarjoaa koulutus-
ta RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan3.  

                                                 
1 http://www.mendeley.com/ 
2 http://www.zotero.org/ 
3 http://www.refworks.com/ 

http://www.zotero.org/
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Liitteiksi sijoitetaan sellainen aines, jonka ei asian ymmärtämisen kannalta 
tarvitse olla itse tekstissä, mutta johon tekstissä joudutaan viittaamaan. Liitteek-
si tulisi siirtää kaikki ne osat, jota tekisivät tekstistä raskaan ja hankalasti luetta-
van. Esimerkiksi empiirisessä tutkimuksessa liitteeksi laitetaan tietojenkeruu-
lomakkeet. Samoin liitteiksi sijoitetaan monimutkaiset kuviot, joita ei yksityis-
kohtaisesti käsitellä tekstissä. Liitteet numeroidaan juoksevasti ja otsikoidaan 
asianmukaisesti (esim. LIITE 1 LÄHDETIETOJEN ESITTÄMINEN). Liitteen 
osalta tekstissä viitataan numeroon (esimerkiksi ks. liite 1), ei sivunumeroon. 
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3 TUTKIELMAN TYYLI JA LÄHTEIDEN KÄYTTÖ 

Tässä luvussa kuvataan tutkimusraportin asetteluohjeet, joihin kuuluvat sivu-
marginaalit, käytetyt kirjasintyypit sekä ohjeet otsikoinnin ja tekstikappaleiden 
käyttöön. Tutkielman tyylit ovat tallennettuina raportointimallipohjiin, jotka 
ovat saatavilla verkkosivuilta. Lisäksi esitetään lähdeviitteiden muoto. 

3.1 Asetteluohjeet ja tekstisisältö 

Opinnäytetöissä noudatetaan Jyväskylän yliopiston väitöskirjamallipohjaa 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kandidaatin- ja pro gra-
du -tutkielmien mallipohjissa (https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-
opiskelijalle/opiskelu/pro-gradu-tutkielma/tjt-kyber-kog) asetteluohjeet ovat 
valmiina.  Näitä ei tule tutkielman kirjoittamisen aikana muuttaa. 

Kirjasintyyppi ja marginaalit 

Tutkielmassa käytetään Book Antiqua -kirjasintyyppiä eli fonttia. Mikäli teks-
tinkäsittelyohjelmasta ei löydy kyseistä kirjasintyyppiä, käytetään sitä vastaa-
vaa fonttia, kuten esimerkiksi Palatinoa. Tämä ohje on kirjoitettu Book Antiqua  
-kirjasintyypillä. Tekstin peruskoko on 12 pistettä ja riviväli 1.  

Tutkielman sivumarginaalit on havainnollistettu kuviossa 1. Vasen mar-
ginaali, oikea marginaali ja ylämarginaali ovat 3 cm, alamarginaali puolestaan 
2,5 cm. Sivumarginaalit on asetettu valmiiksi tutkielman mallipohjaan.  
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KUVIO 1 Tutkielman sivumarginaalit 

Otsikointi ja tekstikappaleet 

Tutkielmassa otsikot numeroidaan hierarkkisesti. Otsikkotasoja saa olla enin-
tään kolme. Uusi luku, jonka aloittaa pääotsikko, aloitetaan aina omalta sivul-
taan. Pääotsikko kirjoitetaan lihavoituna ja suuraakkosin. Otsikon pistekoko on 
16. Välistys ennen pääotsikkoa on 168 pistettä ja pääotsikon jälkeen 28 pistettä. 
Pääotsikon numeron jälkeen ei tule pistettä. Näin ollen pääotsikko näyttää tältä: 
 

1    ENSIMMÄINEN PÄÄOTSIKKO 

Alaotsikot kirjoitetaan lihavoiduilla pienaakkosilla pistekoolla 14. Saman tasoi-
sia alaotsikoita tulee olla aina vähintään kaksi. Mikäli tutkielmassa on alaotsik-
ko 2.1, siinä on oltava myös 2.2. Alaotsikoiden kanssa välistys sekä ennen että 
jälkeen otsikon on 18 pistettä (pt). Alaotsikot numeroidaan siten, että pistettä ei 
merkitä viimeisen otsikkonumeron jälkeen. Seuraavana esimerkki alaotsikosta: 

2.4   Alaotsikko luvussa 2 

Ensimmäinen tekstikappale tasataan molemmista reunoista (justified) ja tavute-
taan. Tavutuksella vältetään liian pitkien sanavälien esiintyminen yksittäisillä 
riveillä. Vaikka tekstinkäsittelyohjelma tarjoaa automaattisen tavutuksen, tulee 
tutkielman kirjoittajan silti tarkistaa tavutuksen oikeellisuus ja tarvittaessa kor-
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jata virheet. Luvun seuraavien tekstikappaleiden ensimmäinen rivi sisennetään 
1 cm. Suosituksena on, että tekstikappaleen tulee olla vähintään kolme riviä 
pitkä (kolmannen rivin ei tarvitse olla täyspitkä).  

Sivunumerointi 

Sivunumerointi aloitetaan nimiösivulta ja se jatkuu yhtäjaksoisena viimeiseen 
tekstiä sisältävään sivuun. Täten myös lähde- ja liitesivut sisältyvät yhtäjaksoi-
seen sivunumerointiin. Ensimmäinen sivunumero merkitään kuitenkin näky-
viin vasta Johdantoluvun toiselle sivulle. Sivujen numerot merkitään arabialai-
sin numeroin sivun yläreunaan keskelle ilman muita merkkejä. 

MS Wordissa sivunumerointi onnistuu siten, että nimiösivu ja sen jälkeen 
esiintyvät tiivistelmät ja sisällysluettelot erotetaan toisistaan osajaolla (engl. sec-
tion break) ja jokaiseen osaan asetetaan sivunumerointi siten, ettei numeroa 
näytetä ensimmäisellä osaan kuuluvalla sivulla. Näin sivunumero saadaan nä-
kymään vasta Johdanto-luvun toisella sivulla. Raportointimallipohjissa on si-
vunumeroinnit asetettu valmiiksi. 

Kuviot 

Kuvio tulee sijoittaa tekstiin siten, että se mahtuu yhdelle sivulle. Kaikkiin ku-
vioihin viitataan tekstissä ennen kuin kuvio esiintyy. Esimerkiksi viite kuvioon 
1 näyttää tältä: (kuvio 1). Kuvio sijoitetaan mahdollisimman lähelle viitettä, 
mieluiten samalle sivulle. Kuviot numeroidaan juoksevasti työn alusta alkaen. 
Kuvion seliteteksti kirjoitetaan fonttikoolla 10,5 pistettä (pt). Mikäli kuva on 
lainaus, tekstiin tulee lisätä lähdeviittaus (ks. kuvio 2). Kuvion seliteteksti sijoi-
tetaan kuvion alapuolelle siten, että kuvion ja sen selitetekstin välissä ei ole ri-
vinvaihtoja. Kuvion nimen jälkeen jätetään yksi rivinväli ennen leipätekstiä eli 
14 pisteen väli. Leipäteksti, joka alkaa kuvion alapuolella, aloitetaan ilman si-
sennystä. Seuraavana esimerkki kuviosta (kuvio 2).  
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KUVIO 2 Kirjallisuuskatsaus vaiheittain (Fink, 2005, s. 54, Salmisen, 2012, s. 11 mukaan)  

Kuvioiden tulee olla saman kielisiä kuin tutkielmaraportin teksti. Mikäli tut-
kielma kirjoitetaan esimerkiksi suomen kielellä, kuvioiden tulee olla suomen-
kielisiä. Kuviot voivat olla värillisiä, mutta niiden tulee olla selkeitä myös mus-
tavalkotulosteina. Kuvioon liittyvä kuvateksti kirjoitetaan pistekoolla 10,5. 

Taulukot 

Taulukot numeroidaan juoksevasti työn alusta alkaen. Jokaiseen taulukkoon 
tulee viitata tekstissä ennen kuin se esiintyy. Taulukon selitysteksteineen tulee 
olla ymmärrettävissä ilman varsinaisen tekstin lukemista. Taulukon selitysteks-
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ti sijoitetaan taulukon yläpuolelle. Seuraavana esimerkki taulukosta (taulukko 
1).  

TAULUKKO 1 Esimerkki taulukosta 

Dokumenttityyppi Muistio Lasku 

Organisaation logo Ei esiinny Esiintyy 
Yhteystiedot Esiintyy Esiintyy 
Laatijan nimi Esiintyy Ei esiinny 

 
Ennen taulukon nimeä jätetään yksi riviväliä (eli 14 pistettä), samoin taulukon 
jälkeen ennen tekstin aloittamista. Yhdelle sivulle mahtuvaa taulukkoa ei jaeta. 
Mikäli taulukko joudutaan jatkamaan seuraavalle sivulle, kirjoitetaan sivun oi-
keaan alareunaan sulkuihin (jatkuu). Seuraavalle sivulle kirjoitetaan vasemmal-
le ylös sana Taulukko ja taulukon numero sekä sulkeisiin sama sana kuin edel-
liselle sivulle, esimerkiksi Taulukko 5 (jatkuu). Lähtökohtana on, että sivut pyri-
tään kirjoittamaan täyteen. Taulukkoon laadittu teksti kirjoitetaan fonttikoolla 
10,5 pistettä ja riviväli on 1.  

Tekstissä olevat viittaukset taulukoihin tehdään numeroviittauksin, esi-
merkiksi (taulukko 2), joten teksti jatkuu taulukosta huolimatta. Näin taulukko 
voidaan siirtää seuraavalle sivulle, ellei se mahdu jäljellä olevaan sivutilaan. 
Kun numerointiin viitataan tekstissä, ei viitenumeron perään kirjoiteta pistettä. 
Tekstikappale, joka alkaa taulukon alapuolelta, aloitetaan ilman sisennystä.  

3.2 Asetteluohjeita tutkielman alkuosaan 

Seuraavassa esitetään raportin alkuosan sisältämien nimiösivujen sekä sisällys-
luettelon asetteluohjeet, mikäli tutkimusraporttia ei laadita mallipohjaa käyttä-
en: 

Nimiösivu 

 Tekijän nimitieto: noin 11 cm sivun yläreunasta, fonttikoko 12 pt. 

 Tutkimusraportin nimi: noin 12.5 cm sivun yläreunasta (1,5 cm tekijän 
nimitiedoista). Fonttikoko 16 pt. 

 Soihtulogo: Soihtulogon alareuna 11 cm tutkimusraportin nimestä, si-
vun alareunasta 5.5 cm. Logon koko on 2,7 cm.  

 Organisaatiotiedot: Riviväli 1. ”JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO” kirjoite-
taan suuraakkosin Palatino Linotype –fontilla, fonttikoolla 12 pt. 
Vuosiluvun peruslinjan etäisyys paperin reunasta on 2,5 cm.  
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Sisällysluettelo 

 Sisällysluettelon riviväli on 1 ja fonttikoko 12 pt. Ensimmäisen tason 
otsikot: 3 cm sivun vasemmasta reunasta. Välistys ennen otsikkoa: 14 
pt. 

 Toisen tason otsikot: Sisennetään 1 cm ensimmäisen tason otsikosta eli 
4 cm sivun vasemmasta reunasta.  

 Kolmannen tason otsikot: Sisennetään 1 cm toisen tason otsikosta eli 5 
cm sivun vasemmasta reunasta. 

3.3 Lähdeviitteet 

Tutkielman aihepiirin aikaisempaan tutkimukseen tulee viitata lähdeviittein. 
Lähdeviitteiden avulla erotetaan omat tulokset ja ajatukset muiden tuloksista ja 
ajatuksista. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon välillä tulee olla tiukka vastaavuus, 
jotta lukija löytää vaivattomasti oikean kohdan lähdeluettelosta. Koska yksise-
litteisten viitteiden tekeminen ja ylläpitäminen on työlästä, viitteiden hallintaan 
kannattaa käyttää viitteidenhallintaohjelmaa (ks. alaluku 2.3). Lähdeviite erot-
tuu leipätekstistä sulkumerkein. Sulkeisiin kirjoitetaan alkuperäisen kirjoittajan 
sukunimi sekä julkaisun vuosinumero. Nimi ja vuosinumero erotetaan pilkulla. 
Esimerkiksi viittaus Eliisa Jauhiaisen graduun näyttäisi tältä: (Jauhiainen, 2005). 
Mikäli kirjoittajia on kaksi, nimet erotetaan &-merkillä. Esimerkiksi tähän oh-
jemonisteeseen viitataan näin: (Pirhonen & Jauhiainen, 2017). Kun tekstissä vii-
tataan useampaan kuin yhteen virkkeeseen, viittaus merkitään sekä ensimmäi-
seen että viimeiseen virkkeeseen ja näiden välissä oleva teksti kirjoitetaan muo-
dossa, jonka perusteella lukija pystyy ymmärtämään, että teksti perustuu sa-
maan lähteeseen. ”Pirhonen (2013) esittää tutkimuksessaan… Lisäksi hän tote-
aa… Tutkimus osoittaa myös… (Pirhonen, 2013).”. 

Mikäli alkuperäisessä lähteessä on kolme tai sitä useampi kirjoittaja, en-
simmäiseen lähdeviitteeseen kirjoitetaan kaikkien kirjoittajien sukunimet pil-
kuilla erotettuina: (Jauhiainen, Pirhonen & Silvennoinen, 2009). Kun lähteeseen 
viitataan toista kertaa, riittää ensimmäisen kirjoittajan nimi sekä merkin-
tä ”ym.”, jonka jälkeen tulee pilkku ja vuosinumero: (Jauhiainen ym., 2009). Jos 
lähteessä on kuusi kirjoittajaa tai enemmän, riittää ensimmäiseen lähdeviittee-
seen muoto (Jauhiainen ym., 2009). Jos tekstissä viitataan saman kirjoittajan sa-
mana vuonna ilmestyneisiin julkaisuihin, erotetaan lähteet kirjaimin a, b, c, jne. 
Esimerkiksi jos tutkielmassa viitataan kahteen Pirhosen vuonna 2010 julkaise-
maan artikkeliin, lähdeviitteet erotetaan näin: (Pirhonen, 2010a) ja (Pirhonen, 
2010b). Jos tekijän nimi on tekstin osa, sulkeisiin merkitään pelkkä vuosilu-
ku: ”Jauhiaisen, Pirhosen ja Silvennoisen (2009) mielestä...”. Tällöin &-merkki 
korvataan ja-sanalla. Toissijaisia lähteitä voidaan käyttää, ellei alkuperäistä läh-
dettä ole saatavilla. Lähdeluettelossa mainitaan sekä alkuperäislähde että toissi-
jainen lähde. Tekstissä mainitaan alkuperäinen lähde ja viittaus toissijaiseen 
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lähteeseen: Lyytisen (2009, s. 16) mukaan Keil (2005) määrittelee...  Pyri kuiten-
kin välttämään toissijaisten lähteiden käyttöä. 

Yksi lainaustapa on tiivistys, joka sisältää alkuperäisen lähteen perusidean 
omin sanoin sanottuna. Suora lainaus on puolestaan aina mahdollinen asia- ja 
kirjoitusvirheitä myöten täsmälleen alkuperäisen tekstin mukaisena. Enintään 
kolmen rivin mittaiset lainaukset sijoitetaan tekstiin ja merkitään lainausmerk-
kien sisään. Esimerkki tällaisesta suorasta lainauksesta Eliisa Jauhiaisen pro 

gradu -tutkielmasta kirjoitettaisiin näin: ”RASKE‐menetelmässä yhtenä kes-
keisimpänä kehitystavoitteena on tehdä muutoksia kohdealueen aktiviteettei-
hin, rooleihin ja prosesseihin, jotta dokumenttien hallinta tehostuisi.” (Jauhiai-
nen, 2005, s. 43). Pidemmät lainaukset sisennetään yhden senttimetrin verran 
normaalin leipätekstin vasemmasta reunasta. Lainausmerkkejä ei käytetä. Lai-
nauksen kirjasinkoko on 10,5 pistettä ja lainauksen riviväli on 1. Pidemmän lai-
nauksen jälkeinen tekstikappale aloitetaan ilman sisennystä. Jokaisesta sanasta 
sanaan lainatun tekstikappaleen osalta on aina mainittava lähde sekä sivu, josta 
lainaus löytyy. Esimerkki tällaisesta lainauksesta on seuraava:  

 
RASKE-menetelmän asiakirja-analyysi sisältää myös dynaamista mallintamista, jon-
ka tarkoituksena on kuvata sovellusalueen muuttuvia tapahtumia. Esimerkiksi pro-
sessimallit, kuten syöte/tuotos -malli, ja dokumenttiolion elinkaarta kuvaava tilasiir-
tymäkaavio, ovat luonteeltaan dynaamista mallintamista. Lisäksi RASKE-
menetelmän analyysiprosessi mahdollistaa roolien, dokumenttien ja prosessien sa-
manaikaisen määrittelyn ja mallintamisen. (Jauhiainen, 2005, s. 44) 

  

Myös kuvioiden ja taulukoiden suorassa lainauksessa merkitään aina lähdeviit-
teen sivunumero, jos alkuperäisessä lähteessä on sivunumerointi käytössä. 
Näin toimitaan myös silloin, kun kuvioiden tai taulukoiden kieli käännetään 
toiselle kielelle.   
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4 TUTKIELMAN KIRJOITTAMISESTA 

Tässä luvussa kerrotaan tutkielman kirjoitustyylistä ja kieliasusta sekä tiedon-
hankinnasta tutkielman kirjoittamisen ohessa. Tiedonhankinnan osuus kattaa 
lähinnä listauksen tärkeimpiin tutkimus- tai tiedonkeruumenetelmiä sisältäviin 
lähteisiin.   

4.1 Kirjoitustyyli ja kieliasu 

Tieteellisen kirjoittamisen perustana on hyvä yleiskieli ja asiatyylin hallinta. 
Tekstin tulee olla luettavaa ja helppolukuista. Teksti tulee kirjoittaa passiivi-
muodossa. Esityksen selkeys edellyttää, että kirjoittajan tarkoittamat ajatukset 
välittyvät lukijalle helposti, nopeasti ja yksiselitteisesti. Tekstistä karsitaan 
kaikki tarpeettomat sanat ja yksityiskohdat. Selkeyttä voidaan edistää olemalla 
kriittinen virkerakenteiden muodostamisessa. Virkkeet eivät saa olla liian pitkiä 
tai monipolvisia. Ne eivät saa myöskään olla kaikki samanpituisia, eikä kaikilla 
saa olla samaa rakennetta (esim. subjekti predikaatti objekti). Kirjoitettuun teks-
tiin kannattaa etsiä vaihtelua myönteisten väitelauseiden, kieltävien väitelau-
seiden, kysymyslauseiden jne. variaatioista. Vältä eksistenssi-tautia - käytä sa-
naa “on” vain silloin, kun on pakko. Substantiivitautia ja erilaisia pöhöttyneitä 
lauserakenteita pitää myös välttää. Virkkeen tulee muodostaa ehyt ja kiinteä 
kokonaisuus. Siinä tulee erottua tärkeät asiat epäolennaisista.  

Esityksen täsmällisyys ilmenee jäsentelyn tarkkuutena, käsitteellisenä 
tarkkuutena, virkerakenteen jäntevyytenä ja sananvalinnan asianmukaisuutena. 
Käsitteellisen tarkkuuden edellytyksenä ovat peruskäsitteiden täsmälliset mää-
ritelmät. Käsitteellisesti tai matemaattisesti vaikeiden kohtien yhteyteen tulee 
sijoittaa asiaa havainnollistavia esimerkkejä. Lukijaa voidaan auttaa myös sisäl-
lyttämällä tekstiin maltillisesti toistoa: sama asia voidaan sanoa useammalla eri 
tavalla. Työssä käytetyille käsitteille ei kuitenkaan voi käyttää synonyymeja, 
vaan yhdelle käsitteelle pitää aina käyttää samaa termiä. 
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Aikamuodot 

Tutkielman tekstin pääasiallinen aikamuoto on preesens. Sillä ilmaistaan esi-
merkiksi käsitemääritykset, väittämät, teorioiden esittelyt sekä viittaukset tut-
kimusraportissa esiintyviin kuvioihin ja taulukoihin. Imperfektiä käytetään vii-
tattaessa aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin ja oman tutkimuksen kulkuun ja 
tuloksiin. Perfektiä voidaan käyttää usein rinnan imperfektin kanssa. 
Pluskvamperfektiä käytetään mennyttä ajankohtaa, tapahtumaa tai prosessia 
kuvaamaan (esim. Pirhonen oli tutkinut asiaa 1990-luvulla, mutta hän oli joutu-
nut jättämään...). Kaikissa muissa tutkimusraportin osissa paitsi yhteenvedoissa 
käytetään yleensä preesensiä. Yhteenvetoihin soveltuu perfekti. 

Lyhenteiden käyttö  

Lyhenteitä ei yleensä raporteissa ja tutkielmissa käytetä yleisesti vakiintuneita 
lyhenteitä lukuun ottamatta. Lyhenteitä tulee käyttää säästeliäästi, koska ne 
tekevät tekstin levottomaksi katkaisemalla tekstin tasaisen kulun. Vakiintuneita 
lyhenteitä, kuten esimerkiksi ks. = katso, vrt. = vertaa, voidaan toki käyttää. 
Suuraakkoslyhenteitä tulisi välttää. Mikäli niitä käytetään, ne esitellään ensim-
mäistä kertaa esiintyessään lyhentämättömän ilmauksen kanssa: object-oriented 
programming (OOP).  

Lyhenteiden lisäksi kannattaa muistaa yleisempiä kirjoitusteknisiä pul-
makohtia, kuten esimerkiksi sulkumerkkien ja välimerkkien asemointia tekstis-
sä. Taulukossa 2 on esitetty tavallisimpia pulmakohtia ja annettu esimerkit, 
kuinka kirjoitusteknisesti erikoismerkkejä käytetään tekstissä oikein. 

TAULUKKO 2 Ohjeita kirjoitusteknisiin pulmakohtiin 

OHJE ESIMERKKI 

Välimerkkien jälkeen jätetään yksi välilyönti. Välimerkkien edelle ei tule 
välilyöntiä.  

 

Rajakohtia osoittamaan käytetään painotekstissä ajatusviivaa. Ajatusvii-
van puuttuessa voidaan samaan tarkoitukseen käyttää yhdysviivaa, jonka 
molemmin puolin tulee välilyönti. 

6–8-vuotiaat 
(5–10) 
9 - 11 

Numeron ja yksikön väliin tulee sitova välilyönti. 17 % haastatelluista 
12 kg 

Laskutoimitusmerkkien molemmin puolin tulee välilyönti.  1 km = 1 000 m 
1 euro = n. 6 mk 

Sulkumerkit ja lainausmerkit laitetaan kiinni sisällä olevaan tekstiin (ei 
välilyöntiä ensimmäisen merkin jälkeen eikä ennen viimeistä merkkiä). 

(Aro, 1998, s. 45)  
”Muotoilu” 

 
Huomaa erityisesti, että numeron ja %-merkin väliin tulee välilyönti (toisin 
kuin esimerkiksi englanninkielessä). 
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4.2 Tiedonhankinta 

Tiedonhankinnan perustana on työn mahdollisimman täsmällinen ongelman-
asettelu ja määritteleminen. Mikäli tehtävä on epämääräinen, tiedonhankinta on 
summittaista. Siksi on tärkeää muotoilla jo työn alkuvaiheissa tutkimuskysy-
mykset, joihin tutkielmassa pyritään vastaamaan. Hyviä välineitä tutkielman 
aiheen hahmottamiseen ja rajaamiseen ovat mielle- ja käsitekartat sekä alusta-
vat sisällysluettelot. Kun työn kannalta keskeiset käsitteet on määritelty ja nii-
den merkitys oman työn kannalta on ymmärretty, voidaan aloittaa laajempi ja 
intensiivisempi tiedonhankinta. Käsitteiden määrittely auttaa täsmällisten ha-
kusanojen valinnassa haettaessa tietoa tietokannoista ja -verkoista. 

Tiedonhankintaan kuuluu olennaisesti lähdekritiikki (ks. Hirsjärvi ym., 
2009 ja Mäkinen 2005, s. 85–92). Samasta aiheesta voi nimittäin löytyä monen-
laista lähdekirjallisuutta. Olennaisia kriteereitä lähteiden valitsemiseen ovat 
(Hirsjärvi ym., 2009, s. 113–114): 

 

 kirjoittajan tunnettuus ja arvostettuus 

 lähteen ikä ja lähdetiedon alkuperä 

 lähteen uskottavuus ja julkaisijan (kustantajan) arvovalta ja vastuu 

 totuudellisuus ja puolueettomuus. 
 
Lähdekritiikkiä oppii vain tutkimalla lähdeaineistoa. Se on taito, joka tulee ope-
tella.  Tutkielman tekijän kannattaa kysyä ohjeita löytämiensä lupaavien lähtei-
den valintaan tutkielmansa ohjaajalta. 

Tietojenkäsittelyn alueella sähköiset lähteet muodostavat merkittävän 
osan tutkielman lähdekirjallisuudesta. Sähköisiä lähteitä ovat muiden muassa 
alan lehdet (engl. journals) sekä tieteellisissä konferensseissa julkaistut tutki-
musartikkelit. Tällaiset artikkelit ovat tyypillisesti osa konferenssin kokoomate-
osta (engl. proceedings). Nyrkkisääntö on, että tieteellisissä lehdissä julkaistut 
artikkelit ovat korkealaatuisempia kuin konferensseissa julkaistut. Toisaalta 
konferenssijulkaisuiden joukosta saattaa löytää paremmin uutta tutkimusta, 
joita lehdistä ei vielä löydä.  

Tavoitteena on, että tutkielmassa käytetään mahdollisimman laadukasta 
lähdekirjallisuutta. Tietojärjestelmätieteen lehtien merkittävyyttä voi tutkia 
esimerkiksi Association for Information Systemsin (AIS) sivuilta4 sekä suoma-
laisen tiedeyhteisön laatiman julkaisukanavien laatuluokitus-julkaisufoorumin 
sivuilta5. AIS on listannut seuraavat kahdeksan merkittävintä lehteä aakkosjär-
jestyksessä6: 

 European Journal of Information Systems  

 Information Systems Journal 

                                                 
4 http://aisnet.org/?ISICitations2011 
5 http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/ 
6 http://ais.site-ym.com/?SeniorScholarBasket 

http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/
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 Information Systems Research 

 Journal of the Association for Information Systems 

 Journal of Information Technology     

 Journal of Management Information Systems 

 Journal of Strategic Information Systems 

 MIS Quarterly 

Merkittävimpinä ohjelmistotuotannon (Software Engineering (SE)) alan lehtinä 
pidetään muiden muassa seuraavia: 

 Communications of the ACM 

 Empirical Software Engineering 

 IEEE Software 

 IEEE Transactions on Software engineering 

 Information and Software Technology 

 Journal of Systems and Software 

Kognitiotieteen (Cognitive Science) ja erityisesti ihmisen ja teknologian vuoro-
vaikutuksen (HTI) tutkimuksen alan merkittävimpiä julkaisukanavia ovat: 

 International Journal of Human-Computer Studies (IJHCS) 

 ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 

 Human-Computer Interaction (HCI) 

 Trends in Cognitive Sciences 

 Applied Ergonomics 

 Cognition 

 Design Issues 

 International Journal of Design (IJD) 

 Interacting with Computers (IwC) 

 International Journal of Design (IJD) 

 ACM Sigchi Annual Conference on Human Factors in Computing Sys-
tems (CHI) 

Lehtiä voidaan hakea erilaisten hakupalveluiden kautta, esimerkiksi Google 
Scholar -hakukoneen avulla7. Lehdillä on tyypillisesti myös omat verkkosivus-
tonsa, joiden kautta niissä julkaistuja artikkeleita voi selata, mikäli ne ovat 
avoimia (yliopiston verkon kautta useimpien lehtien aineistoihin pääsee käsik-
si).  

Jyväskylän yliopiston kirjasto tarjoaa hyödyllistä koulutusta tutkielmien 
tekijöille. Koulutustarjonnassa on mukana muun muassa tiedonhankinnan 
perusteita. Kirjaston koulutustarjontaan voi tutustua kirjaston verkkosivuilta8. 
Sivuilta löytyy ohjeita tiedonhausta9 sekä monipuolista itseopiskeluaineistoa10. 

                                                 
7 http://scholar.google.fi/ 
8 http://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri 
9 http://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku 
10 http://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/ 
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4.3 Tutkimusmenetelmäkirjallisuutta 

Tutkielman tekijän on syytä perehtyä tutkimusmenetelmistä julkaistuun kirjal-
lisuuteen. Sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja tiedon-
keruutapoja on lukuisia. Hirsjärven ym. (2009) kirjassa esitellään tutkimuksen 
metodologisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä tiedonkeruumenetelmiä, esimer-
kiksi kyselyitä ja haastatteluita. Metsämuurosen (2002) teos käsittelee kattavasti 
laadullisen tutkimuksen perusteita. Ketokiven (2015) kirja on helposti ymmär-
rettävä teos tilastollisen tutkimuksen tekemisestä. 
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LIITE 2 TUTKIELMAN KIRJOITTAJAN JA OPPONOI-
JAN MUISTILISTA 
 

Airi Salminen 

 
1 Tutkimusaihe, tutkimusongelma ja rajaus 

 Onko tutkielmalla selkeä ja ymmärrettävä otsikko? Vastaako otsikko tut-
kielman sisältöä? 

 Ovatko tutkimusaihe ja tutkimusongelmat kiinnostavia? 

 Onko tutkimuksella merkitystä tutkimuksen ja/tai käytännön kannalta?  

 Onko tutkimusalue rajattu, jäsennetty ja määritelty selkeästi? 

 Säilyykö rajaus selkeänä läpi työn? 
 
2 Rakenne 

 Onko tutkielman rakenne selkeä ja hyvin otsikoitu? 

 Onko rakenne tasapainoinen? 

 Muodostaako työ loogisen ja selkeästi jäsennellyn kokonaisuuden? 
 
3 Menetelmät 

 Ovatko valitut menetelmät soveltuvia aihepiirin tarkasteluun ja tutki-
musongelman ratkaisuun? 

 Onko menetelmien valintaa perusteltu? 

 Onko menetelmiä käytetty asiantuntevasti? 
 
4 Teoria ja käsitteistö 

 Onko työssä käytetty käsitteistö määritelty selkeästi? 

 Onko työssä osattu rajautua aihepiirin tarkastelun kannalta sopivaan 
määrään käsitteitä? 

 Onko käsitteiden käyttö johdonmukaista? 

 Onko työllä selkeä teoriapohja? 

 Onko työssä analysoitu selkeästi ja asianmukaisin perustein aiempia teo-
rioita ja käsitteitä? 

 Onko työssä luotu uutta käsitteistöä tai teoriaa (esimerkiksi luokittelu, 
viitekehys, malli, tms.)? 

 
5 Lähteiden valinta ja käyttö  

 Onko käytetty lähdeaineisto kattava ja riittävä aiheeseen nähden? 

 Onko lähteissä riittävästi laadukkaita tieteellisiä julkaisuja (lähinnä kan-
sainvälisiä konferenssi- ja lehtiartikkeleita)? 

 Onko lähteisiin viittaaminen ja lähdeluettelo tehty annettujen ohjeiden 
mukaisesti?  

 Löytyykö jokainen viitattu lähde lähdeluettelosta? Onko jokaiseen lähde-
luettelon lähteeseen viitattu?  
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 Onko lähdekirjallisuutta käytetty asiantuntevasti, huolellisesti ja kriitti-
sesti? 

 Osaako tekijä erottaa lähdeaineistosta faktat, mielipiteet, tutkimustulok-
set? Tuoko hän viittauksissaan esille näiden erot? 

 
6 Tieteellinen argumentointi 

 Onko tehtyjä ratkaisuja ja valintoja perusteltu ja arvioitu kriittisesti läpi 
työn? 

 Osaako tutkija tuoda esiin omia perusteltuja mielipiteitä tai arveluja? 

 Onko työssä tehty perusteltuja johtopäätöksiä? Miten selkeästi työssä on 
onnistuttu kiteyttämään tutkimustulokset? 

 Onko tulosten oikeellisuuden, innovatiivisuuden ja hyödyllisyyden tu-
eksi esitetty uskottavia perusteluja? 

 Osaako tutkija tarkastella omaa työtään ja tutkimusprosessiaan kriittises-
ti? 

 Onko työssä esitetty rakentavia, hedelmällisiä ja konkreettisia jatkotut-
kimusaiheita? 

 
7 Asian eteneminen ja metateksti 

 Eteneekö asia johdonmukaisesti? Tuntuuko tekstissä olevan ”punainen 
lanka”? 

 Autetaanko lukijaa sopivasti metatekstillä?  
 
8 Tiivistelmä, johdanto, yhteenveto 

 Kerrotaanko tiivistelmässä, mitä työssä on tutkittu, millä menetelmillä ja 
mitä tuloksia on saatu? 

 Innostaako tiivistelmä aihepiiristä kiinnostunutta ihmistä lukemaan itse 
tutkielman? 

 Onko työ motivoitu johdannossa? Käykö johdannosta ilmi tutkimuson-
gelma, tutkimusmenetelmä(t) ja tiedonkeruutavat? Käykö johdannosta 
ilmi, millaisia tuloksia tutkimuksesta on saatu ja kenelle tuloksista on 
hyötyä?  

 Kerrataanko tehty työ sopivan tiiviisti yhteenvedossa? 

 Onko yhteenveto kriittinen, reflektoiva ja eteenpäin suuntautuva? 

 Ilmeneekö yhteenvedosta työn kontribuutio? 
 
9 Kuviot, taulukot, esimerkit  

 Sisältyykö tutkielmaan tekstin ymmärtämistä helpottavia kuvioita, tau-
lukoita ja esimerkkejä? Onko mukana tarpeettomia kuvioita tai taulukoi-
ta?  

 Onko kuviot ja taulukot selitetty tekstissä ja onko niihin viitattu tekstissä?  

 Ovatko kuviot, taulukot ja esimerkit tekijän omia? Mikäli niitä on kopioi-
tu lähteistä, onko niiden kopioinnille asianmukaiset perusteet ja onko 
lähteet osoitettu asianmukaisesti? 
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10 Kieli ja esitystapa 

 Onko kieli tyyliltään täsmällistä (tieteellistä) asiaproosaa, joka on kuiten-
kin kirjoitettu elävästi, vivahteikkaasti ja kiinnostavasti?  

 Onko teksti selkeää, ilman häiritseviä kieli- tai kirjoitusvirheitä?  

 Onko esitys viimeistelty noudattaen annettuja muotovaatimuksia? 
 
11 Kontribuutio 

 Onko työssä uusia, mielenkiintoisia oivalluksia? 

 Sisältyykö työhön uutta tai aiempaa selvempää analyysiä? 

 Onko työssä kehitetty uusia menetelmiä tai onko menetelmiä käytetty 
uudella tavalla? 

 Onko työssä kehitetty selkeästi ja perustellusti uusia käsitteitä tai teorioi-
ta? 

 Tarjoaako työssä kehitetty konstruktio pohjan ymmärtää aihepiirin prob-
lematiikkaa entistä paremmin? 

 Luoko työ pohjaa uudenlaisten sovellusten kehittämiselle? 

 Onko työn tuloksilla tieteellistä arvoa sovelluksiin johtavina, laajempaa 
tutkimusta perustelevina ja/tai teorian ja metodin kehittelyä mahdollis-
tavina löytöinä? 

 Voidaanko työllä ja sen tuloksilla nähdä suoria käytännön hyötyjä?  
 
12 Tutkija 

 Näkyykö tekstistä, että tutkija on paneutunut riittävästi aihepiiriin, ja et-
tä hän on ollut kiinnostunut ja innostunut aihepiirin tutkimisesta? 

 Osoittaako tutkija kykenevänsä kriittiseen aihepiirin, muiden tutkijoiden 
ja oman työnsä tarkasteluun? 

 Onko tutkija osoittanut kykyä ja halua ottaa lukijat huomioon tekstiä kir-
joittaessaan? 

 

 


