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1) Protokolla opinnäytetöihin 

Miksi ja kenelle?

2) Opiskelija: Miten valitset 

opinnäytetyöaiheen?

3) Opinnäytetyö yhteistyössä / 

toimeksiantona

Sisältö
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1) Protokolla opinnäytetöihin
Miksi ja kenelle?

A) Toimintamalli korkeakouluopiskelijoille, jotka suunnittelevat 

opinnäytetyön tekemistä jalkapalloperheen aihealueista.

B) Toimintaohje Palloliiton henkilöstölle, kun ilmenee tietotarve, johon 

opinnäytetyöllä voisi vastata.
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Vaatimukset:

• täyttää akateemiset kriteerit

• työn laatu vastaa oppiaineen 
opinnäytetyölle asetettuja vaatimuksia 

• hyvä tieteellinen käytäntö

Tavoitteet:

• jalkapalloyhteisön tietotarpeisiin vastaaminen

• tiedon välittäminen / tieto hyödynnettävissä  
käytännön toiminnassa   

Hyöty opiskelijalle:

• asiantuntijuuden ja osaamisen kehittyminen

• verkostoituminen jalkapalloyhteisössä

• tukee ammatillisten tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Hyöty jalkapalloperheelle:

• tietoa päätöksenteon tueksi

• käytännön toiminnan kehittyminen

• uuden osaamisen syntyminen

• organisaation ulkopuolista näkemystä

• kontakti tulevaisuuden osaajaan

Opinnäytetyö 
jalkapallotutkimuksen 

aihealueesta
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Jalkapallo-
tutkimuksen 

opinnäytetyöt

Jalkapallo-
tutkimuksen 

opinnäytetyöt

VäitöskirjaVäitöskirja

YAMK-
opinnäytetyö

YAMK-
opinnäytetyö

AMK-
opinnäytetyö

AMK-
opinnäytetyö

Kandidaatin-
tutkielma

Kandidaatin-
tutkielma

Pro gradu

Diplomityö

Muu 
syventävä 

työ

Pro gradu

Diplomityö

Muu 
syventävä 

työ

• oman tieteenalan 
syvällisen tuntemuksen 
osoittava

• perusteltuja tuloksia ja 
uutta tietoa

• perehtyminen 
rajattuun aiheeseen ja 
sen laajahko tarkastelu 

• uusia tuloksia 
kytkettynä 
aikaisempaan tietoon

• oppineisuuden 
osoittaminen esim. 
kirj.katsauksella tai 
pienoisgradulla 

• tiedon välittäminen 

• osoitus kyvystä 

soveltaa tutkimustietoa 

käytäntöön

• vahvasti 

työelämälähtöinen 

kehittämistehtävä

• osoitus oman alan 
tietouden 
soveltamiskyvystä

• käytännönläheinen ja 
työelämää hyödyttävä



2) Miten valitset opinnäytetyöaiheen?
Opiskelijan näkökulma

Aiheen itsenäinen 
pohdinta

Aihetarjottimeen
tutustuminen

Kirjallisuuteen 
tutustuminen

Lomakkeen
täyttäminen 

Mitä haluan tutkia? 
Miksi? Miten?

Tuki aiheen 
valintaan ja 

rajaamiseen sekä 
käytännön 

toteutukseen (esim. 
yhteyshenkilö, 

tutkimusaineisto)

Päätös opinnäytetyön 
aiheesta ja 

toteutuksesta

Projektin 
aloittaminen

1) Itsenäinen työ

2) Opinnäytetyö 
yhteistyössä

3) Opinnäytetyö 
toimeksiantona
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Opinnäytetyön toteutuksen muodot

1) Itsenäinen työ: Opiskelijalähtöinen, Palloliitto ei ole mukana toteutuksessa

2) Yhteistyö: Opiskelijalähtöinen, Palloliitto mahdollistaa ja tukee

3) Toimeksianto: Palloliiton (tieto)tarpeista lähtöisin oleva kysymyksen tarkastelu 

→ selvitys, tutkimus
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3) Opinnäytetyö yhteistyössä / toimeksiantona

• Opinnäytetyön lisäksi sovittava yhteistyöhön / toimeksiantoon sisältyvät asiat

• aikataulu, viestintä

• aineiston käyttö, tulosten esittäminen, koulutusmateriaalin tuottaminen ym.

• mahdollinen korvaus

• Sopimus tehdään opiskelijan edustaman oppilaitoksen käytäntöjen mukaan

• Tiedolla johtamisen palvelutiimi tulee pitää tietoisena prosessista, jotta tiimillä on 

ymmärrys opinnäytetöiden kokonaiskuvasta

• Palloliitolla on rajalliset resurssit tukea ja mahdollistaa opinnäytetöitä: sinun 

aloitteellisuus ja motivoituneisuus tehtävää kohtaan on avainasemassa
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Opinnäytetyö yhteistyössä / toimeksiantona 
Roolitus

Työelämäprofessori (koordinaattori)

• tietoinen aiheesta ja tutkimuksen etenemisestä

• auttaa Palloliiton yhteyshenkilön löytämisessä

• varmistaa tutkimusluvat, eettiset luvat ym.

Opiskelija (toteuttaja)

• vastaa työn etenemisestä ja toteuttamisesta

• viestii työn etenemisestä säännöllisesti 
Palloliitolle

• käyttää aineistoa sopimuksen mukaan

• esittelee tutkielman tuloksia sovitussa 
muodossa ja tilaisuudessa 

Palloliitto (toimeksiantaja / mahdollistaja)

• tarjoaa sopivan yhteyshenkilön

• avustaa ja tukee toteuttajaa (sparraus, 
aineistonkeruu ym.)

• Palloliiton tiedolla johtamisen palvelutiimin 
rooli koordinoinnissa

Työn ohjaaja

• opiskelijan korkeakoulun henkilökunta

• ohjaa opinnäytetyötä

• vastaa toteuttajan kanssa koulutusohjelmien 
asettamista muoto-, laajuus- ja 
sisältövaatimuksista
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Opinnäytetyö yhteistyössä / toimeksiantona
Palloliiton näkökulma: Miten toimia kun yhteydenotto tulee?

Opiskelija ottaa 
yhteyttä 

Palloliittoon

Opiskelija ohjataan 
lomakkeeseen & 
aihetarjottimeen. 

Tieto tiedolla 
johtamisen 

palvelutiimille

Tuki aiheen 
valintaan ja 
käytännön 

toteutukseen (esim. 
yhteyshenkilö, 

tutkimusaineisto)

Päätös opinnäytetyön 
aiheesta ja toteutuksesta

A) Opiskelijan ”oma aihe” 
(yhteistyö)

B) Palloliiton 
(tieto)tarpeista lähtöisin 

olevan aiheen tarjoaminen 
(toimeksianto)

A) Opinnäytetyö 
yhteistyössä

B) Opinnäytetyö 
toimeksiantona
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Kiitos!

Mihaly Szerovay

Jalkapallon työelämäprofessori | mihaly.szerovay@palloliitto.fi 

Henri Louste

Tekninen avustaja, jalkapallon tutkimus & kehitys | heanlous@jyu.fi 
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