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Tiivistelmï£¡
Nï£¡mï£¡ ohjeet on tarkoitettu Tampereen yliopiston tietojenkï£¡sittelytieteiden
koulutusohjelman pro gradu -tutkielmien laatijoille. Ohjeissa kï£¡sitellï£¡ï£¡n tutkielman kirjoittamiseen liittyviï£¡ kysymyksiï£¡, kuten kirjallisuuden kï£¡yttï£¡ï£¡,
tutkielman rakennetta ja tyyliï£¡, tutkielman ulkoasua ja tyï£¡vï£¡lineiden kï£¡yttï£¡ï£¡.
Tutkielman asiasisï£¡ltï£¡ï£¡n ei nï£¡issï£¡ ohjeissa puututa.
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Johdanto

Nï£¡issï£¡ ohjeissa tarkastellaan pro gradu -tutkielman (jatkossa useimmiten ”tutkielma”) tekemistï£¡. Ohjeita voidaan soveltaa myï£¡s muiden kirjallisten esitysten laadinnassa. Yleiset tutkielmaa koskevat mï£¡ï£¡rï£¡ykset on annettu opintooppaassa. Nï£¡iden ohjeiden tarkoitus on antaa kï£¡ytï£¡nnï£¡llisiï£¡ neuvoja ja
selvittï£¡ï£¡ tietojenkï£¡sittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian oppiaineissa
omaksuttua kï£¡ytï£¡ntï£¡ï£¡. Ohjeet eivï£¡t missï£¡ï£¡n suhteessa ole ehdottoman sitovia, mutta niistï£¡ poikkeaminen on tehtï£¡vï£¡ harkiten.
Eri ohjaajienkin kï£¡ytï£¡nnï£¡t vaihtelevat, joten esitystapaan liittyvistï£¡ kysymyksistï£¡ on aina syytï£¡ keskustella ohjaajan kanssa. Tutkimusmetodeihin
ja tutkielman sisï£¡ltï£¡ï£¡n liittyviin kysymyksiin ei nï£¡issï£¡ ohjeissa puututa.
Tï£¡tï£¡ puolta kï£¡sitellï£¡ï£¡n lukukausittain jï£¡rjestettï£¡vï£¡llï£¡ tutkimuskurssilla.
Kurssimoniste
[?] sisï£¡ltï£¡ï£¡ myï£¡s tutkielman teossa hyï£¡dyllisiï£¡ ohjeita.
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Tyï£¡skentelyohjeita

Aktiivinen tutkielman suunnittelu voi alkaa siinï£¡ vaiheessa, kun opiskelija on
valitsemassa maisteriohjelmaa ja on tekemï£¡ssï£¡ maisterivaiheen HOPSia. Keskeisimpien kurssien tulisi olla suoritettuina ennen tyï£¡n aloittamista.
Opiskelijan tulee itse tehdï£¡ aloite tutkielman aiheen kiinnittï£¡miseksi. Ennen
aiheen valintaa opiskelijan tulee miettiï£¡ seuraavia kysymyksiï£¡:
1. Mistï£¡ aihepiiristï£¡ tai aiheesta haluan kirjoittaa tutkielmani?
2. Olenko ensisijaisesti kiinnostunut aiheen teoriasta vai kï£¡ytï£¡nnï£¡n sovelluksista?
3. Haluanko tehdï£¡ konkreettista ohjelmointityï£¡tï£¡?
4. Soveltuuko aiheeni valitsemaani maisteriohjelmaan?
5. Kenen opettajan opetusala tai tutkimusmielenkiinto on tï£¡tï£¡ aihepiiriï£¡
lï£¡hinnï£¡?
Nï£¡itï£¡ kysymyksiï£¡ ei tietenkï£¡ï£¡n tule pohtia pelkï£¡stï£¡ï£¡n omassa mielessï£¡ï£¡n, vaan niistï£¡ kannattaa neuvotella opettajien kanssa. Tuloksena saadaan sovituksi tyï£¡n ohjaaja ja aihepiiri (ehkï£¡ vielï£¡ varsin karkealla tasolla).
Tyï£¡n kuluessa tulee tyï£¡n ohjaajaan olla yhteydessï£¡ sï£¡ï£¡nnï£¡llisesti. Tutkielma edellyttï£¡ï£¡ joka suhteessa itsenï£¡istï£¡ tyï£¡skentelyï£¡, eikï£¡ ohjaaja
tavallisesti ole ohjausta tyrkyttï£¡mï£¡ssï£¡. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikï£¡
tyï£¡ hï£¡ntï£¡ kiinnostaisi: mitï£¡ useammin tyï£¡n etenemisestï£¡ keskustellaan, sen parempi. Yleensï£¡ ohjaajaa kï£¡ytetï£¡ï£¡n aivan liian vï£¡hï£¡n. On
ymmï£¡rrettï£¡vï£¡ï£¡, jos tutkielman laatiminen keskeytyy tai hidastuu muiden
tï£¡iden takia, mutta siitï£¡kin olisi hyvï£¡ pitï£¡ï£¡ ohjaaja tietoisena.
Tutkielman varsinainen kirjoittaminen voi alkaa vasta, kun aiheeseen on perehdytty riittï£¡vï£¡sti kirjallisuuden avulla, ja mahdollinen teoreettinen tai kokeellinen tyï£¡skentely on pï£¡ï£¡ssyt riittï£¡vï£¡n pitkï£¡lle. Toisaalta pitï£¡ï£¡ myï£¡s
varoa puhtaan perehtymisvaiheen liiallista pitkittï£¡mistï£¡. Usein vasta kirjoitustyï£¡n myï£¡tï£¡ kï£¡y itsellekin selvï£¡ksi, minkï£¡laisia tietoja lï£¡hdekirjallisuudesta
on etsittï£¡vï£¡. Lï£¡hteisiin voi joka tapauksessa joutua useastikin palaamaan.
Kun tutkimusaineistoon on perehdytty riittï£¡vï£¡sti voidaan pï£¡ï£¡ttï£¡ï£¡, miten laajasti tutkielman eri osia kï£¡sitellï£¡ï£¡n. Tï£¡ssï£¡ vaiheessa esitetï£¡ï£¡n
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tyï£¡n ohjaajalle suunnitelma tutkielman sisï£¡llï£¡ksi ja/tai luonnoksia sen keskeisten osien tekstiksi. Tyï£¡skentelyn luonteeseen kuuluu, ettï£¡ kaikki suunnitelmat voivat muuttua montakin kertaa, kun tyï£¡n sisï£¡ltï£¡ selkeytyy. Alustavien
suunnitelmien esittelyï£¡ ei pidï£¡ kaihtaa.
Virallisesti ohjaaja ja erikseen nimetty toinen henkilï£¡ tarkastavat valmiin tutkielman. On kuitenkin varsin yleistï£¡, ettï£¡ ohjaaja lukee sen erilaisia esiï£¡verï£¡siï£¡oiï£¡ta.
Tï£¡llï£¡in palautteen saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sillï£¡ on eniten
vaikutusta lopputulokseen. Vaikka ohjaajan lukema versio voi olla sisï£¡llï£¡ltï£¡ï£¡n
keskenerï£¡inen, on mukana olevat asiat kuitenkin pyrittï£¡vï£¡ esittï£¡mï£¡ï£¡n
mahdollisimman hyvin. Tï£¡llï£¡in lukija voi keskittyï£¡ oleellisiin kysymyksiin ja
palaute on parempaa. Jos lukija huomaa, ettï£¡ kirjoittaja on tehnyt tyï£¡nsï£¡
huolellisesti, tekee hï£¡n omankin tyï£¡nsï£¡ huolellisemmin.
Tutkielman vaatima tyï£¡mï£¡ï£¡rï£¡ voidaan arvioida noin neljï£¡ksi kuukaudeksi. Koska tyï£¡ vaatii suurta keskittymistï£¡, sen aikana olisi eduksi olla muista
opinnoista ja ansiotyï£¡stï£¡ vapaana.
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Tutkielman luonne ja arvostelu

Tutkielman tarkastuksessa kiinnitetï£¡ï£¡n huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
1. Lï£¡hdekirjallisuuden kï£¡yttï£¡. Osoittaako tutkielma kirjoittajan perehtyneen laajalti aihetta kï£¡sittelevï£¡ï£¡n kirjallisuuteen, erityisesti kaikkein
uusimpaan? Onko teksti varustettu asianmukaisin viittein lï£¡hdeteoksiin?
2. Esityksen osoittama aiheen hallinta. Osoittavatko aiheen kï£¡sittelytapa ja
esitettï£¡vï£¡ksi valitut tulokset kirjoittajan tyï£¡skennelleen perusteellisesti aiheensa parissa ja hyvin omaksuneen tutkimuksen aihepiirin ja siinï£¡
kï£¡ytettï£¡vï£¡t menetelmï£¡t?
3. Esitystapa ja kieliasu. Tekevï£¡tkï£¡ tutkielman kieliasu, kirjoitusasu ja
jaottelu harkitun ja viimeistellyn vaikutelman? Onko itse aihetta kï£¡sitelty
huolellisesti ja virheettï£¡mï£¡sti? Muodostaako tutkielma miellyttï£¡vï£¡sti
luettavan ja yhtenï£¡isen kokonaisuuden?
4. Omaperï£¡isyys. Onko esitystapa omaperï£¡inen ja ehkï£¡ selkeï£¡mpi kuin
lï£¡hdeteoksissa? Sisï£¡ltyykï£¡ tutkielmaan lï£¡hdemateriaalin oikeaan osuvaa kriittistï£¡ arviointia? Valaistaanko esitystï£¡ kirjoittajan itse kehittelemillï£¡ esimerkeillï£¡? Sisï£¡ltï£¡ï£¡kï£¡ tutkielma omintakeisia huomioita
ja kenties jopa tieteellisiï£¡ tuloksia?
Luonteeltaan tutkielmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Tyï£¡ saattaa esimerkiksi
olla puhtaasti lï£¡hdekirjallisuuden perusteella laadittu katsaus otsikon mï£¡ï£¡rittelemï£¡ï£¡n
aiheeseen. Toinen ï£¡ï£¡ritapaus taas on omintakeisen tutkimus tai ohjelmistokehittelytyï£¡n tulosten kuvaus. Tï£¡smennettï£¡essï£¡ tyï£¡n aihetta ohjaajan
kanssa on tyï£¡n tavoitteet selvitettï£¡vï£¡ huolellisesti. Jos tyï£¡ tuntuu toivottomalta pinnistelyltï£¡ itsenï£¡isten tulosten saavuttamiseksi, tutkielman tarkoitus on varmastikin kï£¡sitetty vï£¡ï£¡rin.
Tyï£¡n luonteesta riippumatta on tutkielmassa aina oltava katsaus tutkittavan
kysymyksen taustaan ja sen kï£¡sittelyyn alan kirjallisuudessa. Tï£¡mï£¡ on tï£¡rkeï£¡
osa tutkielmaa silloinkin, kun sen painavin osuus on itse tehdyn tyï£¡n tuloksissa. Toisaalta tutkielman arvosteluun vaikuttaa aina myï£¡s se, miten paljon itsenï£¡istï£¡ ja omaperï£¡istï£¡ tyï£¡tï£¡ tutkielmaan liittyy. Itsenï£¡inen ote voi
ilmetï£¡ esimerkiksi jollakin seuraavista tavoista:
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• Aihepiirin hyvï£¡ hallinta osoitetaan yhdistelemï£¡llï£¡ lï£¡hdekirjallisuutta
omaperï£¡isellï£¡ tavalla tai tarkastelemalla kysymystï£¡ jostakin uudesta
nï£¡kï£¡kulmasta.
• Lï£¡hdekirjallisuuden tuloksia tai algoritmeja on onnistuttu esittï£¡mï£¡ï£¡n
selkeï£¡mmï£¡ssï£¡ muodossa, yleistï£¡mï£¡ï£¡n, yhdistelemï£¡ï£¡n tai soveltamaan uusiin tilanteisiin. Vï£¡himmï£¡isvaatimus on, ettï£¡ eri lï£¡hteiden
kï£¡yttï£¡mï£¡t erilaiset merkinnï£¡t on muunnettu tutkielmassa kauttaaltaan kï£¡ytettyyn yhtenï£¡iseen merkintï£¡tapaan.
• Esiteltyjen menetelmien ja tekniikoiden hallinta osoitetaan konstruktiivisesti, esimerkiksi jonkin tietokoneohjelman toteutuksena.
• Jokin konkreettinen suunnittelu tai tutkimusongelma on ratkaistu kï£¡ytï£¡nnï£¡ssï£¡.
Jonkin suunnittelu tai toteutustehtï£¡vï£¡n suorittaminen ja valmiin ratkaisun
esittï£¡minen ei yleensï£¡ ole tutkielmaksi riittï£¡vï£¡ï£¡, ellei tutkielmasta ilmene aihepiirin ja siihen liittyvï£¡n kirjallisuuden hyvï£¡ hallinta. Oma tyï£¡
on osattava nï£¡hdï£¡ oikeissa yhteyksissï£¡ï£¡n, ja sitï£¡ on osattava tarkastella
kriittisesti.
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Tutkielman rakenne

Tutkielman kirjoittaminen on luovaa tyï£¡tï£¡, jossa rakenne ja tyyliseikoilla on
yhtï£¡ suuri merkitys kuin kaunokirjallisuudessakin. Tieteellistï£¡ kirjoittamista harjoittelevan on syytï£¡ kiinnittï£¡ï£¡ julkaisuja lukiessaan huomiota myï£¡s
nï£¡ihin piirteisiin. Tutkielman muodostavat kansilehti, tiivistelmï£¡, sisï£¡llysluettelo,
varsinainen tekstiosa, viiteluettelo ja mahdolliset liitteet (tï£¡ssï£¡ jï£¡rjestyksessï£¡).
Tiivistelmï£¡n perï£¡ssï£¡ voidaan antaa myï£¡s tutkielman avainsanojen luettelo.
Tutkielman nimi, tiivistelmï£¡ ja johdantoluku ovat kolme asteittain laajenevaa
kuvausta tutkimusongelmasta ja tutkimustuloksista. Niiden perusteella on voitava saada yleiskï£¡sitys tutkielman sisï£¡llï£¡stï£¡ tutkielman muuhun tekstiin
perehtymï£¡ttï£¡.
Nimen valinta tulee tehdï£¡ huolellisesti, jotta se vastaisi sisï£¡ltï£¡ï£¡ eikï£¡ kuitenkaan olisi liian monisanainen tai selittelevï£¡. Nimen tulisi myï£¡s herï£¡ttï£¡ï£¡
lukijan mielenkiinto.
Tiivistelmï£¡ssï£¡ kuvataan mahdollisimman lyhyesti ja tiiviisti tutkimuksen aihepiiri, tutkimusongelma, menetelmï£¡t ja tulokset. Tiivistelmï£¡n tulee muodostaa itsenï£¡inen kokonaisuus. Se tulee kirjoittaa ajatellen lukijaa, joka on tutkielman aihepiiriin jossain mï£¡ï£¡rin perehtynyt. Jos tiivistelmï£¡ on koko sivun mittainen, siitï£¡ on voinut tulla liian lavea. Lï£¡hdeviittauksia ei ole tapana
sisï£¡llyttï£¡ï£¡ tiivistelmï£¡ï£¡n.
Tutkielman tekstiosan ensimmï£¡inen luku on yleensï£¡ johdanto, jossa luodaan
lyhyt katsaus tutkielman taustaan, sen liittymiseen alan kirjallisuuteen, tarkasteltuihin kysymyksenasetteluihin, kï£¡ytettyihin menetelmiin ja saavutettuihin
tuloksiin. Erityisesti tulee kiinnittï£¡ï£¡ lukijan huomio siihen, mitï£¡ kirjoittaja
itse pitï£¡ï£¡ tyï£¡ssï£¡ï£¡n keskeisenï£¡, omintakeisena tai uutena. Johdantoluvussa myï£¡s orientoidaan lukija muiden lukujen sisï£¡ltï£¡ï£¡n esittï£¡mï£¡llï£¡
jï£¡sennys, joka on lukuihin jaon taustalla.
Johdantoluvun lukijan asiantuntemukselle asetetaan vï£¡hï£¡isemmï£¡t vaatimukset kuin tiivistelmï£¡n lukijalle. Joissakin tapauksissa peruskï£¡sitteiden mï£¡ï£¡ritteleminen
voidaan sisï£¡llyttï£¡ï£¡ johdantoon, mutta yleensï£¡ on parempi jï£¡ttï£¡ï£¡ tï£¡mï£¡
myï£¡hemmï£¡ksi. Johdanto ei saa olla liian pitkï£¡, mihin moninaisten mï£¡ï£¡ritelmien
antaminen helposti johtaa. Esitystyylissï£¡ on toisaalta varottava, ettei johdannosta tule pelkkï£¡ï£¡ selittelevï£¡ï£¡ sisï£¡llysluetteloa.
Tutkielman tekstiosa jaetaan lukuihin ja alilukuihin. Nï£¡mï£¡ ovat ne komponentit, jotka varustetaan numeroiduin otsikoin. Tarvittaessa voidaan tï£¡llaista
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jaottelua jatkaa pitemmï£¡llekin, mutta liian monitasoinen hierarkia vaikeuttaa
tutkielman kokonaisuuden hahmottamista. Johdantolukua ei yleensï£¡ jaeta alilukuihin. Kunkin luvun alussa voidaan orientoida lukija luvun sisï£¡ltï£¡ï£¡n
esittï£¡mï£¡llï£¡ luvun jakautuminen alilukuihin ja perustelu tï£¡lle jaottelulle.
Rakennetta suunniteltaessa tulee muistaa, ettï£¡ tyï£¡ luetaan yleensï£¡ alusta
loppuun. Tekstin sujuvuus ja jatkuvuus on oleellista: lukija ei useinkaan muodosta itselleen kokonaiskuvaa tyï£¡stï£¡ pohtimalla sisï£¡llysluettelon perusteella sen
rakenneosia. Itse tekstissï£¡ on kerrottava, miten eri osat liittyvï£¡t toisiinsa. Tavallisimpia tutkielmien puutteita onkin se, ettei tekstin juoni vï£¡lity lukijalle. Jokaista kiveï£¡ ei toki tarvitse kï£¡ï£¡ntï£¡ï£¡: on hyvï£¡, jos teksti herï£¡ttï£¡ï£¡
lukijassa kysymyksiï£¡ ja saa lukijan pohtimaan sitï£¡, onko hï£¡n kirjoittajan
kanssa samaa mieltï£¡. Mutta jos lukija ihmettelee, miksi asiat ylipï£¡ï£¡nsï£¡
ovat tutkielmassa mukana ja miten ne oikein liittyvï£¡t toisiinsa, hï£¡n on pian
kiukkuinen lukija, jos lukija lainkaan. Kirjoittajalla tulee olla mielessï£¡ï£¡n punainen lanka ja se tulee kutoa mukaan tutkielman tekstiin.
Lukija myï£¡s haluaa pï£¡ï£¡stï£¡ lukemisessa eteenpï£¡in. Jos jokin tai jotkin
luvut paisuvat monikymmensivuisiksi loppujen jï£¡ï£¡dessï£¡ muutaman sivun
mittaisiksi, rakenne ei ole onnistunut. Usein ei tï£¡llï£¡in tarvita suuriakaan tekstimuutoksia, jos vain tï£¡rkeimmï£¡n luvun kohdat nostetaan omiksi luvuikseen
ylemmï£¡lle tasolle kuvan 4.1 tapaan; nï£¡in kokonaisuus muodostuu tasapainoisemmaksi.
O
O

O

O
O

*
***
(a)

OO
O

O

O
O***O
(b)

O
OO

OO

*

OOO

***
(c)

Kuva 4.1 Liian syvï£¡ rakenne (a) ja parempia rakenteita (b, c).

Tekstiosan viimeinen luku muodostuu yleensï£¡ yhteenvedosta ja loppupï£¡ï£¡telmistï£¡.
Yhteenvedosta ei saa tulla johdannon uusintaa. Pï£¡invastoin kuin johdannossa,
on yhteenvedossa oletettava, ettï£¡ lukija on tyï£¡hï£¡n jo tutustunut. Tï£¡ssï£¡
yhteydessï£¡ pyritï£¡ï£¡n varmistamaan, ettï£¡ lukija on ymmï£¡rtï£¡nyt tyï£¡n
keskeisen sisï£¡llï£¡n. Loppupï£¡ï£¡telmissï£¡ voidaan esittï£¡ï£¡ tyï£¡hï£¡n liittyvï£¡ï£¡ kritiikkiï£¡, muiden lï£¡hestymistapojen mahdollisuuksia sekï£¡ tyï£¡ssï£¡
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kï£¡sittelemï£¡ttï£¡ jï£¡ï£¡neitï£¡ jatkotutkimusten aiheita.
Edellï£¡ kuvattua yleisrakennetta tarkempia ohjeita tutkielman rakenteesta ei
ole mahdollista antaa: rakenne riippuu paljon tutkielman luonteesta. Esimerkiksi
konstruktiivista ohjelmointityï£¡tï£¡ kuvaavan tutkielman ytimenï£¡ ovat ainakin
kirjallisuuskatsaus aihepiiriin, mahdollinen projektikuvaus tyï£¡n liittymisestï£¡
suurempaan kokonaisuuteen, ja kuvaus itse tehdystï£¡ tyï£¡stï£¡. Kontrolloituihin
kokeisiin perustuvassa tutkielmatyypissï£¡ on puolestaan aina mukana kohdeongelman ja koejï£¡rjestelyjen kuvaus sekï£¡ huolellinen tulosten tilastollinen analyysi, jolloin jï£¡sennyksestï£¡ muodostuu varsin erilainen kuin konstruktiivista
tyï£¡tï£¡ kuvaavassa tutkimuksessa. Puhtaiden kirjallisuuskatsausten tapauksessa mitï£¡ï£¡n yleisohjetta on mahdotonta antaa: tï£¡llï£¡in tutkielman jï£¡sennys
on itse asiassa yksi sen tï£¡rkeimmistï£¡ omista kontribuutioista.
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Esitystapa ja kirjoitustyyli

Tekstin kirjoittamisessa on aina ajateltava sen luettavuutta. Missï£¡ï£¡n kohdassa
ei saa edellyttï£¡ï£¡ lukijan jo perehtyneen joihinkin tutkielmassa myï£¡hemmin
seuraaviin asioihin. Myï£¡s tekstin rytmiin, lauserakenteitten yksinkertaisuuteen
ja yksitoikkoisuuden vï£¡lttï£¡miseen on kiinnitettï£¡vï£¡ huomiota. Kirjoitustyylin tulee olla asiallista ja tï£¡smï£¡llistï£¡. Tyyliin sopivan huumorin kï£¡yttï£¡
on silti toki sallittua.
Ennen uusien asioiden esittï£¡mistï£¡ on lukijaa valmisteltava niiden oikeaan
ymmï£¡rtï£¡miseen. Tï£¡rkeiden mï£¡ï£¡ritelmien ja tulosten jï£¡lkeen on lukijalle annettava tilaisuus hengï£¡htï£¡ï£¡ ja tarkistaa, ettï£¡ hï£¡n on ymmï£¡rtï£¡nyt
asian oikein. Tï£¡mï£¡ voi tapahtua esimerkiksi tarkastelemalla joitakin erikoistilanteita, loogisia seurauksia tai yksinkertaisia esimerkkejï£¡. Lukijaa voidaan
myï£¡s auttaa sisï£¡llyttï£¡mï£¡llï£¡ tekstiin riittï£¡vï£¡sti toisteisuutta: sama
asia voidaan sanoa usealla, sopivasti erilaisella tavalla, esimerkiksi sekï£¡ matemaattista formalismia ettï£¡ tavallista kieltï£¡ kï£¡yttï£¡en. Matemaattisissa kohdissa on varottava luettelomaista kaavojen perï£¡kkï£¡in kirjoittamista. Vï£¡liin
on sijoitettava sanoja, jotka saavat tekstin nï£¡iltï£¡kin osin luistamaan.
Tutkielman, kuten muunkin kirjoitetun tekstin, perusrakenneyksikkï£¡ on kappale. Yhden kappaleen tulisi sisï£¡ltï£¡ï£¡ yksi asiakokonaisuus. Liian pitkiï£¡
kappaleita on vï£¡ltettï£¡vï£¡. Jos sivu koostuu vain yhdestï£¡ tai kahdesta kappaleesta ovat asiakokonaisuudet niin suuria, ettï£¡ niiden omaksuminen vaatii
lukijalta melkoista keskittymistï£¡. Liian lyhyitï£¡ kappaleita ei tutkielmissa juurikaan ole, joten pitkien kappaleiden pilkkomista ei pidï£¡ pelï£¡tï£¡.
Ammattitermeinï£¡ on kï£¡ytettï£¡vï£¡, mikï£¡li mahdollista, yleisesti hyvï£¡ksyttyjï£¡
suomenkielisiï£¡ termejï£¡. Ensisijaisesti tulee noudattaa Tietotekniikan liiton julkaiseman Atksanakirjan uusimman laitoksen [?] suosituksia. Englanninkielestï£¡
vï£¡ï£¡nnetyn ammattislangin (esim. ”luuppi”, ”dumppi”, ”input”, ”porttaus”, ”debuggaus”, ”printteri” ja ”softa”) kï£¡yttï£¡ï£¡ on varottava. Monet vierasperï£¡iset
sanat ovat kuitenkin erikoismerkityksissï£¡ kï£¡ytettyinï£¡ tï£¡smï£¡llisempiï£¡ ja
helpommin ymmï£¡rrettï£¡viï£¡ kuin niiden mahdolliset suomenkieliset vastineet
(esim. ”rekursio”, ”proseduuri”, ”makro”, ”monadinen” ja ”operandi”). Tï£¡smï£¡llisessï£¡
merkityksessï£¡ kï£¡ytettyjen termien tilalle ei saa ryhtyï£¡ keksimï£¡ï£¡n synonyymejï£¡ vain tautofonian vï£¡lttï£¡miseksi.
Symbolien valinnassa on oltava johdonmukainen. Samaa merkintï£¡ï£¡ ei sovi
kï£¡yttï£¡ï£¡ tarkoittamaan kahta eri asiaa, eikï£¡ samaa asiaa sovi merkitï£¡ eri
yhteyksissï£¡ eri tavoin, ellei tï£¡hï£¡n ole erityistï£¡ syytï£¡. Tï£¡mï£¡ koskee
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myï£¡s sellaisia yksityiskohtia kuin indeksien valintaa. Jos yhdessï£¡ paikassa on
esimerkiksi kï£¡ytetty merkintï£¡ï£¡ ”Aj , missï£¡ 1 < j < n”, ei toisessa kohdassa
tule ilman erityistï£¡ syytï£¡ kirjoittaa ”Ak , missï£¡ 1 < k < n”.
Jos kirjallisuudessa on merkinnï£¡ille vakiintunut jokin kï£¡ytï£¡ntï£¡, on sitï£¡
noudatettava. Merkintï£¡jï£¡ suunniteltaessa on varottava tarpeetonta alaindeksien kï£¡yttï£¡ï£¡. Useampikertainen indeksointi (alaindeksi, jolla on alaindeksi)
on typografisesti hankala, ja se voi olla osoitus epï£¡onnistuneesta merkintï£¡jen
valinnasta.
Lausetta ei tule aloittaa symbolilla tai numeroin kirjoitetulla luvulla. Myï£¡s
symbolit ja kaavat on ymmï£¡rrettï£¡vï£¡ lauseiden osiksi. Tï£¡mï£¡ on huomattava sekï£¡ lauserakenteissa ettï£¡ vï£¡limerkkien kirjoittamisessa. Jos lause
pï£¡ï£¡ttyy kaavaan, tulee kaavaa seurata piste silloinkin, kun kaava on esitetty
omalla rivillï£¡ï£¡n. Siis esimerkiksi siten, ettï£¡ piin likarvo on
π = 3.14159 . . . .

(5.1)

Suorat lainaukset tai kï£¡ï£¡nnï£¡kset lï£¡hdekirjallisuudesta tulevat vain harvoin
kysymykseen tï£¡mï£¡n alan tutkielmissa. Silloinkin kun jokin asia esitetï£¡ï£¡n
lï£¡hteitten mukaisesti, on teksti ja sen merkinnï£¡t yleensï£¡ muokattava omaan
tutkielmaan soveltuviksi. Luonnollisesti on selvï£¡sti ilmoitettava, mistï£¡ lï£¡hteestï£¡
asian kï£¡sittely on perï£¡isin.
Tï£¡ssï£¡ ei ole mahdollista antaa perusteellisia ohjeita kirjoitustyylistï£¡ ja kieliasusta. Nykyisin on saatavilla monia hyviï£¡ tyylioppaita.

6

Kirjallisuuden kï£¡yttï£¡ ja viittaustekniikka

Tï£¡ssï£¡ luvussa tarkastellaan lï£¡hdekirjallisuuden etsintï£¡ï£¡ ja siihen viittaamista. Oikean lï£¡hdekirjallisuuden lï£¡ytï£¡minen ja lï£¡hdemateriaalin huolellinen tutkimiï£¡nen on tietenkin ensiarvoisen tï£¡rkeï£¡ï£¡ tutkielmanteon onnistumisen kannalta. Sujuva viittausten kï£¡yttï£¡ ja huolellisesti laadittu viiteluettelo
puolestaan ovat osa hyvin viimeisteltyï£¡ tutkielmaa.
6.1

Kirjallisuuden hakuvï£¡lineet

Suurin osa uudesta tieteellisesti kirjallisuudesta, erityisesti lehdet ja konferenssijulkaisut, on saatavana elektronisessa muodossa. Parhaat paikat kirjallisuuï£¡den
etsinnï£¡n aloittamiseksi ovat yliopiston kirjaston elektroniset kokoelmat ja Google
Scholar.
Kirjojen ja vanhempien lehtien kyseessï£¡ ollen voi turvautua esimerkiksi kirjaston TAMCAT-palveluun (https://tamcat.linneanet.fi/).
6.2

Kirjallisuuslï£¡hteiden arviointi ja valinta

Lï£¡hteen tiivistelmï£¡stï£¡ nï£¡kee yleensï£¡ nopeasti, onko lï£¡hde aiheesta, aihepiiristï£¡ vai oman tyï£¡n kannalta kiinnostamaton. Uusia malleja tai menetelmiï£¡ luovien tutkimusten kohdalla tï£¡ytyy kuitenkin muistaa analogioiden
hyï£¡dyllisyys.
Lï£¡ytyneiden artikkeleiden lï£¡hdeluetteloja tarkastelemalla saa selville aihepiirin ja aiheen ”tyvialkiot”, siis perusteokset ja keskeiset artikkelit. Viittausketjun
seuraaminen taaksepï£¡in voi olla hyvinkin kiehtovaa; sitï£¡ on joskus kutsuttu jopa ”tieteen salapoliisityï£¡ksi”. Sen avulla voi pï£¡ï£¡tyï£¡ tiedon lï£¡hteelle: idean
ensimmï£¡iseen esittï£¡jï£¡ï£¡n tai empiirisen tutkimuksen tekijï£¡ï£¡n, jolta teoria, malli, fakta tai johtopï£¡ï£¡tï£¡s on perï£¡isin. Tieteen pelisï£¡ï£¡ntï£¡ihin
kuuluu, ettï£¡ kunnia uusien keksintï£¡jen tekemisestï£¡ annetaan keksijï£¡lle,
vaikka tulokset olisikin myï£¡hemmin raportoitu paljon luettavammassa muodossa muiden toimesta. Jos erityisesti haluaa mainita jonkin lï£¡hteen, jossa ei
vï£¡lttï£¡mï£¡ttï£¡ ole uusia tuloksia mutta jossa asiat on hyvin esitetty, voi senkin toki tehdï£¡, kunhan tuo tï£¡mï£¡n seikan esiin.
Nykyisin on usein tapana julkaista uudet tulokset ensin konferensseissa, jolloin
ne tulevat nopeasti tutkijayhteisï£¡n tietoisuuteen. Tï£¡llï£¡in kirjoittaja saa ”re-
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kisterï£¡ityï£¡” tuloksen nimiinsï£¡ ja voi myï£¡s saada tyï£¡stï£¡ï£¡n palautetta. Usein vasta vuosien kuluttua ilmestyy lehtiartikkeli, jossa tulokset on esitetty viimeistellyssï£¡ muodossa. Tapana on viitata juuri tï£¡llaiseen lehtiartikkeliin. Lisï£¡ksi (mutta ei koskaan lehtiartikkelin sijasta) voi viitata myï£¡s alkuperï£¡iseen konferenssiartikkeliin, jos erityisesti haluaa korostaa sen ilmestymisajankohtaa. Hyviin tapoihin tosin kuuluu, ettï£¡ lehtiartikkelissa itsessï£¡ï£¡n on
alaviitteessï£¡ mainittu, missï£¡ konferenssissa sen tulokset on alunperin esitetty.
Lï£¡hteitï£¡ valittaessa tulee lisï£¡ksi selvittï£¡ï£¡, onko tutkimus jatkoa jollekin
aikaisemmalle tutkimukselle vai yksittï£¡inen tutkimus. Tutkimussarjoista tulee
ottaa mukaan olennaisimmat julkaisut. Lï£¡hteisiin tulee aina suhtautua kriittisesti. Lukijan tehtï£¡vï£¡ï£¡ helpottaa, jos julkaisufoorumi kuuluu alan arvostettujen lehtien joukkoon. Tï£¡llï£¡in tietï£¡ï£¡ etukï£¡teen, ettï£¡ artikkelin ovat
arvioineet ja hyvï£¡ksyneet julkaistavaksi alan asiantuntijat. Tuloksista vastaa
silti tietysti yksin artikkelin kirjoittaja.
6.3

Viittaustekniikka

Suositeltava viittaustapa on viitata lï£¡hteeseen hakasulkuihin merkityllï£¡ tekijï£¡n nimellï£¡ ja julkaisuvuodella, esim. [?]. Jos tekijï£¡itï£¡ on kaksi, kirjoitetaan viitteeseen kummankin nimi ja niiden vï£¡liin sana ”ja” lï£¡hteen kielellï£¡. Jos tekijï£¡itï£¡ on enemmï£¡n kuin kaksi, kirjoitetaan viitteeseen vain
ensimmï£¡isen tekijï£¡n sukunimi ja sen jï£¡lkeen kursivoituna ”et al”. Viiteluetteloon merkitï£¡ï£¡n kuitenkin kaikki tekijï£¡t ellei kirjoittajia ole todella kohtuuttomasti (yli kymmenen).
Jos julkaisun tekijï£¡n nimi esiintyy lauseessa muutenkin, voidaan viittausta lyhentï£¡ï£¡ siten, ettï£¡ hakasuluista jï£¡tetï£¡ï£¡n tekijï£¡n nimi pois. Esimerkiksi Jï£¡rvinen ja Jï£¡rvinen [1993] noudattavat tï£¡tï£¡ kï£¡ytï£¡ntï£¡ï£¡. Jos
samalta tekijï£¡ltï£¡ tai tekijï£¡joukolta on mukana useita samana vuonna ilmestyneitï£¡ julkaisuja, nï£¡mï£¡ erotetaan merkitsemï£¡llï£¡ vuosiluvun jï£¡lkeen
pienaakkonen (siis esim. [1993a, 1993b]).
Joskus on vaikea pï£¡ï£¡ttï£¡ï£¡, mihin kohtaan tekstiï£¡ viittaus tulisi sijoittaa.
Hyvï£¡ï£¡n tulokseen pï£¡ï£¡semistï£¡ auttaa yksinkertainen nyrkkisï£¡ï£¡ntï£¡:
tekstin tulee pysyï£¡ luettavana vaikka viittaus jï£¡tettï£¡isiin poiskin. Niinpï£¡
ei pidï£¡ sanoa ”Lï£¡hteen [Viljanen, 1986] mukaan...” vaan ”Viljanen [1986] toteaa, ettï£¡...”. Samoin edellisessï£¡ kappaleessa olisi ollut vï£¡ï£¡rin kirjoittaa
”Jï£¡rvinen ja Jï£¡rvinen [1993] noudattaa...”. Nyrkkisï£¡ï£¡nnï£¡n saa helposti voimaan, jos sijoittaa viittauksen kappaleen viimeisen pisteen perï£¡ï£¡n, ku-
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ten tutkielmissa usein nï£¡kee tehtï£¡vï£¡n. Tï£¡tï£¡ tapaa pitï£¡ï£¡ kuitenkin
kï£¡yttï£¡ï£¡ varoen: viittaukset tulisi pyrkiï£¡ kohdentamaan tarkemmin. Oikeassa tutkimuksessa ei juurikaan ole mahdollista perustaa kokonaista kappaletta
yhteen ainoaan jo julkaistuun lï£¡hteeseen.
Muita mahdollisia viittaustapoja ovat tekijï£¡iden nimistï£¡ ja julkaisuvuosista
muodostettujen lyhenteiden kï£¡yttï£¡ (esim. [Jï£¡J93]) tai viitteiden numerointi (esim. [4]). Etenkin lyhennekï£¡ytï£¡ntï£¡ on vain tietojenkï£¡sittelytieteille
ominainen tapa, jota muissa yhteyksissï£¡ nï£¡kee varsin harvoin. Samojen hakasulkujen sisï£¡ï£¡n voi kirjoittaa myï£¡s useamman lï£¡hteen tunnuksen. Lyhenteitï£¡ kï£¡ytettï£¡essï£¡ tunnusten sopiva erotin on pilkku, tekijï£¡n nimiï£¡ ja
julkaisuvuosia kï£¡ytettï£¡essï£¡ taas puolipiste. Jos erityisesti halutaan viitata
johonkin mï£¡ï£¡rï£¡ttyyn lï£¡hteen kohtaan, voidaan tï£¡mï£¡n kohdan tunnus
taikka sivunumero merkitï£¡ samojen hakasulkujen sisï£¡ï£¡n.
6.4

Viiteluettelon kirjoittaminen

Viiteluettelo aloitetaan uudelta sivulta (paitsi suppeissa esityksissï£¡, joissa lï£¡hteitï£¡
on vï£¡hï£¡n). Viiteluetteloon merkitï£¡ï£¡n kaikki lï£¡hteet, joihin tyï£¡ssï£¡ on
viitattu. Viljanen [?, 59–60] ilmaisee asian nï£¡in:
”Lï£¡hdeluetteloon merkitï£¡ï£¡n vain sellaiset julkaisut, joihin tutkimuksessa on viitattu. Kirjallisuusluettelon ja lï£¡hdeluettelon oleellinen ero on siinï£¡, ettï£¡ edelliseen voidaan ottaa luettavaksi suositeltavaa kirjallisuutta, johon julkaisussa ei ole suoranaisesti viitattu,
mutta jï£¡lkimmï£¡iseen ei. Oppikirjassa voi olla kirjallisuusluettelo,
tutkimuksessa on lï£¡hdeluettelo.”
Viiteluettelon kirjoitusasussa tulee olla hyvin huolellinen. Tï£¡rkeintï£¡ on, ettï£¡
viiteluettelon merkinnï£¡t ovat kauttaaltaan johdonmukaisia. Viiteluettelo kirjoitetaan yleensï£¡ tekijï£¡iden mukaan aakkosjï£¡rjestyksessï£¡. Suositeltavaa on
kirjoittaa viitteen alkuun tapa, jolla kyseiseen lï£¡hteeseen on tekstissï£¡ viitattu.
Nï£¡in lukijan on helpompi lï£¡ytï£¡ï£¡ etsimï£¡nsï£¡ viittaukseen kohde, etenkin
jos viitteiden ensimmï£¡iset rivit aloitetaan enemmï£¡n vasemmalta kuin seuraavat rivit.
Tiedot julkaisuista ja erilaiset lyhenteet (esim. ”toim.”, ”red.” tai ”ed.”) kirjoitetaan aina lï£¡hteen kieltï£¡ kï£¡yttï£¡en. Useimpien aikakausjulkaisujen nimillï£¡
on yleisesti sovitut lyhenteet, joita voi kï£¡yttï£¡ï£¡ koko nimen sijasta, esim.
”Comm. ACM” tai ”J. ACM”.
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Tapana on, ettï£¡ painotuotteiden (lehtien tai kirjojen) nimet kursivoidaan. Englanninkielisten lï£¡hteiden tapauksessa tulee noudattaa yhtenï£¡istï£¡ kï£¡ytï£¡ntï£¡ï£¡
myï£¡s alkukirjainten osalta. Kirjojen nimissï£¡ kaikki merkitsevï£¡t sanat (muut
kuin artikkelit ja sidesanat) aloitetaan suurella kirjaimella. Lehtiartikkelien otsikoiden kohdalla kï£¡ytï£¡ntï£¡ vaihtelee. Valitse yksi kï£¡ytï£¡ntï£¡ ja seuraa
sitï£¡ johdonmukaisesti.
Viiteluettelo on tutkimusraportin osa, ei sen liite. Se tï£¡ytyy varustaa sivunumeroilla samoin kuin muukin teksti, ja viitteet tï£¡ytyy rivittï£¡ï£¡ samaan tapaan
kuin raportti on muutenkin rivitetty — tï£¡ssï£¡ oppaassa siis siten, ettï£¡ oikea
laita on tasattu. Viitteen kunkin ”kentï£¡n” (kirjoittaja, otsikko, julkaisupaikka
jne.) kirjoittaminen omalle rivilleen ei ole suositeltava muotoilutapa.
Harkittaessa sitï£¡, mitï£¡ tietoja lï£¡hteestï£¡ kannattaa viiteluettelossa mainita, tulee muistaa, ettï£¡ lukijan on viiteluettelon tietojen avulla pystyttï£¡vï£¡
lï£¡ytï£¡mï£¡ï£¡n kyseinen lï£¡hde. Kirjojen ISBN-tunnuksia ei kuitenkaan ole
tapana merkitï£¡ viitteisiin, niin hyï£¡dyllisiï£¡ kuin ne usein olisivatkin.
Viiteluettelon muotoiluun on olemassa lukuisia toisistaan poikkeavia jï£¡rjesï£¡telmiï£¡.
Tï£¡ssï£¡ dokumentissa sovelletut sï£¡ï£¡nnï£¡t sopivat tietojenkï£¡sittelyopin
tutkielï£¡miin; vuorovaikutteisen teknologian tutkielmissa suositellaan kï£¡ytettï£¡vï£¡n
APA-merkintï£¡tapaa (ks. http://www.apastyle.org/).

7

Ulkoasuun liittyviï£¡ ohjeita

Tekstin rivivï£¡lin tulisi olla likimain sama kuin tï£¡ssï£¡ ohjeessa. Tutkielman
kukin luku aloitetaan uudelta sivulta. Otsikot saadaan selvï£¡sti eroamaan muusta tekstistï£¡ erilaisin korostuskeinoin, esimerkiksi kï£¡yttï£¡en isoja kirjaimia
tai lihavointia. Suositeltava tapa on kï£¡yttï£¡ï£¡ lukuja pienempien kokonaisuuksien otsikoissa lihavointia. Lukujen otsikoita voidaan haluttaessa vielï£¡ korostaa esim. suuremmalla kirjasinkoolla tai erilaisella kirjasintyypillï£¡. Alleviivausta tulisi vï£¡lttï£¡ï£¡: lasertulostuksessa viiva tulee yleensï£¡ liian lï£¡helle
tekstiï£¡. Kursivointi tai lihavointi on parempi korostustapa.
Liian monien korostuskeinojen kï£¡yttï£¡ï£¡ tulee varoa. Samoin tulee vï£¡lttï£¡ï£¡
useiden kirjasintyylien kï£¡yttï£¡ï£¡; yleensï£¡ tullaan (mahdollisia erikoismerkkejï£¡ lukuunottamatta) hyvin toimeen yhdellï£¡ kirjasintyypillï£¡. Suositeltava
kirjasinkoko on 12 pistettï£¡. Suositeltavia kirjasintyyppejï£¡ ovat seriffilliset kirjasimet, esimerkiksi Times tai Palatino.
Ulkoasun yksityiskohtien suunnittelussa on parasta ottaa mallia painotuotteesta,
jonka ulkoasuun on tyytyvï£¡inen, ja matkia mallissa omaksuttuja kï£¡ytï£¡ntï£¡jï£¡.
Kun tutkielma tulostetaan laserkirjoittimella, teksti nï£¡yttï£¡ï£¡ painetulta —
siksi mallina tulee kï£¡yttï£¡ï£¡ nimenomaan painotuotetta, siis kirjaa tai lehtiartikkelia. Samasta syystï£¡ ulkoasuun tulee kiinnittï£¡ï£¡ erityistï£¡ huomiota.
Kirjoittaja saattaa itse olla hyvinkin tyytyvï£¡inen tekstin ulkoasuun ja etenkin siihen, miten paljon paremmalta tulos nï£¡yttï£¡ï£¡ konekirjoitusjï£¡lkeen
verrattuna. Lukijan nï£¡kï£¡kulma on toinen: laserkirjoittimen tuottama teksti nï£¡yttï£¡ï£¡ painetulta, siksi sitï£¡ osin tiedostamattakin arvioidaan painotuotteille asetettujen laatuvaatimusten pohjalta. Milloin olet esimerkiksi viimeksi
nï£¡hnyt sanomalehtiartikkeleissa tai latojan latomissa kirjoissa kï£¡ytettï£¡vï£¡n
alleviivausta?
Kun termi mï£¡ï£¡ritellï£¡ï£¡n tekstissï£¡, tai kun se esiintyy ensimmï£¡isen kerran, se voidaan kirjoittaa korostetusti esimerkiksi kursiivilla. Samassa yhteydessï£¡ on usein hyvï£¡ esittï£¡ï£¡ suluissa vastaava alkukielinen termi (original
term).
Kaikilla sivuilla tulee kï£¡yttï£¡ï£¡ samaa marginaalin leveyttï£¡ kummassakin
reunassa. Sopiva marginaalin leveys on 3 senttimetriï£¡. Sivujen ylï£¡- ja alalaitoihin jï£¡tetï£¡ï£¡n parin senttimetrin reunus. Uudet luvut aloitetaan alempaa kuin
muut sivut. Joskus nï£¡kee tutkielmassa noudatettavan asiakirjojen asetteluohjeita. Tutkielma ei kuitenkaan ole asiakirja vaan lï£¡hempï£¡nï£¡ kaunokirjallista
julkaisua. Siksi lukija ei tunne oloaan kotoisaksi asiakirjan tapaan muotoillun
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tutkielman parissa.
Jos kappaleet aloitetaan heti vasemman marginaalin reunasta, on ne erotettava toisistaan tyhjï£¡llï£¡ rivillï£¡. Suositeltavampaa on kuitenkin aloittaa uusi
kappale sisennettynï£¡. Tï£¡llï£¡in ei kappaleiden vï£¡liin tule tyhjï£¡ï£¡ riviï£¡.
Luvun ensimmï£¡istï£¡ kappaletta ei sisennetï£¡. Luetteloita tai matemaattisia
kaavoja seuraava teksti aloitetaan sisennettynï£¡ vain, jos kyseiseen kohtaan ajatellaan kappalejako.
Otsikoiden ja omaksi rivikseen sijoitettujen kaavojen molemmin puolin jï£¡tetï£¡ï£¡n
hieman ylimï£¡ï£¡rï£¡istï£¡ tilaa. Samoin menetellï£¡ï£¡n teoreemojen ja erillisten mï£¡ï£¡ritelmien kohdalla. Otsikkoa edeltï£¡vï£¡n tekstin ja otsikon vï£¡liin
tulee jï£¡ttï£¡ï£¡ hieman enemmï£¡n tyhjï£¡ï£¡ kuin otsikon jï£¡lkeen.
Joskus nï£¡kee kï£¡ytettï£¡vï£¡n tyhjï£¡ï£¡ tilaa jï£¡sennyksen apukeinona: lï£¡heisesti
yhteen kuuluvat kappaleet erotetaan pienellï£¡ vï£¡lillï£¡, ja siirtyminen uuteen
asiaan (saman luvun sisï£¡llï£¡) ilmaistaan hieman suuremmalla vï£¡lillï£¡. Tï£¡tï£¡
tapaa tulee vï£¡lttï£¡ï£¡. Vaikka kirjoittaja noudattaisi sitï£¡ tï£¡ysin systemaattisesti, ei lukija ole sellaisiin muissa painotuotteissa tottunut eikï£¡ vï£¡lttï£¡mï£¡ttï£¡
havaitse tyhjï£¡n tilan tarkoitettua semantiikkaa. Parempi tapa on ilmaista rakenne ja juonen kuljetus tekstissï£¡.
Matemaattiset kaavat kirjoitetaan omalle rivilleen, jos ne ovat tekstin sekaan sijoitettaviksi kovin pitkiï£¡ tai korkeita, tai jos ne halutaan varustaa viitenumeroin. Viitenumerot kirjoitetaan kaarisulkuihin tekstin oikeaan reunaan. Kaavat on
sijoitettava sivulle kauniisti, joko keskitetysti tai kaikki samasta kohdasta alkaen.
Kuvat ja taulukot numeroidaan ja varustetaan tekstillï£¡, joka kertoo mitï£¡ ne
esittï£¡vï£¡t. Kuvateksti sijoitetaan kuvan jï£¡lkeen. Kuvatekstin tulisi mahtua
yhdelle tai enintï£¡ï£¡n kahdelle riville, eikï£¡ siihen saa sisï£¡llyttï£¡ï£¡ esimerkiksi termien tai symbolien mï£¡ï£¡ritelmiï£¡. Kuva sijoitetaan lï£¡helle sitï£¡
tekstikohtaa, johon se liittyy. Kuviin tulee aina myï£¡s viitata tekstistï£¡. Kuvat, taulukot, kaavat, mï£¡ï£¡ritelmï£¡t ja lauseet (teoreemat) numeroidaan toisistaan riippumatta. Suppeissa esityksissï£¡ riittï£¡ï£¡ juokseva numerointi. Laajemmissa esityksissï£¡ voidaan kï£¡yttï£¡ï£¡ kaksiosaista numerointia, jolloin ensimmï£¡isen osan muodostaa luvun numero. Kun numerointiin viitataan tekstissï£¡, ei viitenumeron perï£¡ï£¡n kirjoiteta pistettï£¡.
Sisï£¡llysluettelo kirjoitetaan omalle sivulleen. Lukujen, kohtien ja alakohtien
muodostamaa rakennetta voidaan tarvittaessa korostaa sisennyksillï£¡. Sisennykset eivï£¡t kuitenkaan saa olla liian suuria; yksi senttimetri riittï£¡ï£¡ yleensï£¡
hyvin.
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Tyï£¡vï£¡lineet
1. lï£¡hinnï£¡ mikroilla kï£¡ytï£¡ssï£¡ olevat WYSIWYG-tyyppiset tekstinkï£¡sittelyohjelmat
(esim. Microsoft Word ja Word for Windows, WordPerfect, MacWrite),
2. kehittyneemmï£¡t sivuntaitto-ohjelmat (esim. FrameMaker, Interleaf), ja
3. komentoperustaiset ohjelmat (esim. LATEX, TEX, troff, ditroff).

Monipuolisten sivuntaitto-ohjelmien kï£¡yttï£¡ ei yleensï£¡ ole tarpeellista: ne
ovat vaikeampia kï£¡yttï£¡ï£¡ kuin tekstinkï£¡sittelyohjelmat, ja toisaalta sivuntaittoohjelmien tarjoamille lisï£¡piirteille ei tutkielman kirjoittamisessa ole juurikaan
tarvetta. Jos kuitenkin tyï£¡skentely tapahtuu lï£¡hinnï£¡ UNIX-tyï£¡asemalla,
sivuntaitto-ohjelma voi olla oikea valinta. UNIX-ympï£¡ristï£¡ssï£¡ hyvien WYSIWYGtyyppisten tekstinkï£¡sittelyohjelmien yleistyminen on vasta alkamassa.
Suurin osa tutkielmista kirjoitetaan WYSIWYG-tyyppisillï£¡ ohjelmilla. Ne ovatkin hyvï£¡ valinta etenkin silloin, kun teksti sisï£¡ltï£¡ï£¡ paljon kuvia ja kaavioita
ja toisaalta vï£¡hï£¡n matemaattista ainesta (kaavoja, lauseiden todistuksia jne.).
Komentoperustaisten ohjelmien opettelu vaatii paljon pitemmï£¡n ajan, eikï£¡
kï£¡yttï£¡ onnistu ilman kï£¡sikirjan lukemista kirjoitustyï£¡n rinnalla. Toisaalta komentoperustaiset ohjelmat sisï£¡ltï£¡vï£¡t toimintoja, jotka WYSIWYGtyyppisillï£¡ ohjelmilla ovat ongelmallisia. Nï£¡itï£¡ piirteitï£¡ ovat mm.
• matemaattisten kaavojen kirjoittaminen,
• symbolisten nimien kï£¡yttï£¡ viitattaessa dokumentin osiin,
• viiteluettelon automaattinen tuottaminen, ja
• koko dokumentin esitys ASCII-muodossa, mikï£¡ helpottaa sen siirtoa eri
laitteiden vï£¡lillï£¡.
Jos tï£¡mï£¡nkaltaiset seikat ovat tutkielmaa kirjoitettaessa tï£¡rkeitï£¡, kannattaa harkita komentopohjaisen jï£¡rjestelmï£¡n kï£¡yttï£¡ï£¡.
Sekï£¡ WYSIWYG-jï£¡rjestelmissï£¡ ettï£¡ komentopohjaisissa jï£¡rjestelmissï£¡
on mahdollista kï£¡yttï£¡ï£¡ ennalta mï£¡ï£¡riteltyjï£¡ tyylejï£¡, jotka kuvaavat,
miten dokumentissa toistuvat osat (otsikot, kuvat, kuvatekstit, kaavat jne.) esitetï£¡ï£¡n. Tï£¡mï£¡ ohje on kirjoitettu siten, ettï£¡ se noudattaa omia suosituksiaan. Ohje on saatavana sï£¡hkï£¡isessï£¡ muodossa eri ympï£¡ristï£¡issï£¡ (Word
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ja Word for Windows, WordPerfect, LATEX). Sï£¡hkï£¡inen versio sisï£¡ltï£¡ï£¡
tyylimï£¡ï£¡ritykset, joita on syytï£¡ kï£¡yttï£¡ï£¡ tutkielmaa kirjoitettaessa.
Tutkielma tulostetaan laserkirjoittimella. Tutkielma osoittaa myï£¡s, miten hyvin
sen kirjoittaja hallitsee kï£¡yttï£¡mï£¡nsï£¡ vï£¡lineet. Niinpï£¡ kirjasinlajin tulee
olla sellainen, ettï£¡ se tulostuu kauniisti (ei bittikarttana, eikï£¡ bittikarttakirjasimesta automaattisesti korvattuna). Kuvien sisï£¡ltï£¡mï£¡ssï£¡ tekstissï£¡ tulee
kï£¡yttï£¡ï£¡ samaa kirjasinlajia kuin varsinaisessa tekstissï£¡kin. Tï£¡stï£¡ seuraa yleensï£¡, ettï£¡ maalausohjelmien kï£¡yttï£¡ï£¡ pitï£¡ï£¡ vï£¡lttï£¡ï£¡; piirrosohjelmat tuottavat parempaa tulostusjï£¡lkeï£¡.
Viitetietojen hallintaa voi kï£¡yttï£¡ï£¡ esimerkiksi RefWorks-jï£¡rjestelmï£¡ï£¡
(ks. http://www.uta.fi/kirjasto/oppaat/refworks.php).
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Yhteenveto

Tï£¡rkein asia tutkielmassa on sen asiasisï£¡ltï£¡. Sisï£¡llï£¡n vï£¡littymiseksi
lukijalle tulee tutkielman jï£¡sennyksen, kieliasun ja ulkoasun olla kunnossa.
Nï£¡itï£¡ ohjeita seuraamalla voit toivottavasti vï£¡lttï£¡ï£¡ tavallisimpia karikoita. Ohjeet eivï£¡t ole sitovia: niiden tarkoitus on lï£¡hinnï£¡ vapauttaa kirjoittaja joidenkin esitystapaan liittyvien yksityiskohtien pohtimisesta. Tï£¡rkeintï£¡
on, ettï£¡ esitystapa on looginen ja yhtenï£¡inen.
Edellï£¡ on annettu paljon ohjeita, joista osa saattaa tuntua pikkumaisilta ja
epï£¡oleellisilta. Aloittelevan kirjoittajan voi olla vaikea hyvï£¡ksyï£¡ sitï£¡, ettï£¡
tyyliin, esitystapaan ja ulkoasuun liittyvï£¡t kysymykset eivï£¡t lopultakaan ole
makuasioita. Voit toki olla eri mieltï£¡ siitï£¡, ovatko annetut ohjeet jï£¡rkeviï£¡,
mutta harva meistï£¡ kirjoittaa itselleen. Oikean tyylin ratkaisee se, mitï£¡ tekstin lukija odottaa, ja siihen puolestaan vaikuttaa lukijan muista alan kirjoituksista omaksuma vallitseva kï£¡ytï£¡ntï£¡. Oman tyï£¡panoksen kï£¡yttï£¡minen
lukijan tyï£¡n helpottamiseen on kannattava sijoitus.

