
OHJEITA KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKIJÄLLE

Yleisiä ohjeita:

• Kandidaatin tutkielman tarkoituksena on opetella lähdekirjallisuuden käyttöä ja
matemaattisen tekstin kirjallista esittämistä.

• Samassa opintojen vaiheessa olevan matematiikan opiskelijan pitäisi pystyä oppi-
maan tutkielmasi asiat kirjoittamasi tekstin perusteella.

• Voit etsiä kirjastosta ohjaajalta saamiesi lähteiden lisäksi muutakin aiheeseen liit-
tyvää luettavaa.

• Suhtaudu kriittisesti internetistä löytyvään tietoon. Esimerkiksi MathWorld ja Wi-
kipedia ovat hyviä sivustoja, mutta niitä ei pitäisi käyttää ensisijaisena lähteenä.
Hyväksytä käyttämäsi nettilähteet ohjaajalla.

• Opiskele - ymmärrä - kirjoita: Perehdy materiaaliin ja tee muistiinpanoja ennen
kuin kirjoitat.

• Selvitä itsellesi todistusten ideat. Kirjojen todistuksissa on harvoin laskettu kaikkia
välivaiheita. Täydennä siis yksityiskohtia ja lisää perusteluja. Erota tarvittaessa
osa pitkästä todistuksesta lemmaksi.

• Jos jokin todistus tuntuu vaikealta, niin mieti ensin yksinkertaisempaa erikoista-
pausta (esim. R

n
 R

2).
• Voit laske aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä ja liittää niitä työhösi.
• Selitä käyttämäsi merkinnät ja käytä merkintöjä johdonmukaisesti. Jos et tiedä

jonkin käsitteen suomenkielistä nimeä niin kysy ohjaajalta.
• Lue tekstisi läpi ja mieti, mitä olet kirjoittanut.
• Kirjoita (vasta lopuksi) johdanto, jossa kerrotaan, mitä työssä tehdään. Johdan-

nossa voit kertoa myös lyhyesti työn rakenteesta ja tarvittavista esitiedoista.
• Kerro, mikä on oma osuutesi työssä. Mainitse, jos olet itse tehnyt esimerkiksi

jonkin todistuksen tai keksinyt esimerkin.
• Liitä työn loppuun lähdeluettelo; katso erillinen esimerkki tämän ohjeen lopus-

sa. Viittaustapoja/esimerkkejä: . . . voidaan osoittaa (ks. [5, §28]), että. . . , tai . . . ,
katso [2, Theorem 5.16].

• Pidä ohjaajaan yhteyttä työn aikana säännöllisesti. Älä pohdi ongelmallisia kohtia
yksin liian pitkään vaan kysy vinkkejä ja pyydä apua. Ohjaajan työtä helpottaa,
jos tuot katsottavaksi viimeisen version lisäksi työn edellisen version jota ohjaajan
on kommentoinut.

• Kirjoita työsi mieluiten TEX-ladontaohjelmalla. Ohjeita löytyy esimerkiksi Ari
Lehtosen TEX-oppaasta. Siististi käsin kirjoitettu työkin kelpaa jos siitä on so-
vittu ohjaajan kanssa.

kieliseikkoja:

• Tyylin tulisi olla ennemmin oppikirjamainen kuin luentomuistiinpanomainen.
• Vältä vieraskielisiä vaikutteita, kirjoita “omin sanoin”. Älä käännä!

• Kirjoita kokonaisia virkkeitä ja hyvää, mieluusti sujuvaa, suomea. Vältä ylipitkiä
ja monimutkaisia virkkeitä.

• Kirjoita joko aktiivissa (Tässä kandidaatintutkielmassa todistamme, että . . . ) tai
passiivissa (Tässä kandidaatintutkielmassa todistetaan, että . . . ), älä sekaisin.

• Vältä kvanttoreita, loogisia symboleja ja lyhenteitä (esim. ∃,∀, m.k., joss).
• Älä aloita virkettä matemaattisella symbolilla: Funktio f on jatkuva ... eikä f on

jatkuva ....



• Vältä matemaattisiin symboleihin liitettyjä päätteitä. On parempi kirjoittaa esi-
merkiksi funktiolla f kuin f :llä. Sijapäätteen liittäminen matemaattisen olion ni-
meen (funktiolla) tekee tekstistä helpommin luettavaa ja auttaa lukijaa muista-
maan, mistä kaverista on kyse (f on siis funktio).

Esimerkki lähdeluettelosta:
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