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JOHDANTO
Tämä opas on koottu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen opinnäytetyön tekijöille. Oppaan sisältö pohjautuu opinnäytteitä laitoksellamme ohjaavien henkilöiden
kokemuksiin ja näkemyksiin.
Opasta laadittaessa on myös hyödynnetty julkaistuja graduoppaita ja muuta tutkimuksen
teosta kertovaa kirjallisuutta sekä eri alojen gradujen teosta kertovaa verkkomateriaalia.
Näistä tämän oppaan lopussa listatuista materiaaleista löydät lisäapua oman opinnäytetyösi tekemiseen.
Opas kertoo tutkimuksen tekemisen prosessista ja sen vaiheista sekä opinnäytetöille asetetuista vaatimuksista. Tavoitteena on, että tämä opas innostaa oman opinnäytetyön tekemiseen ja antaa vastauksia monia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin tutkimuksen
tekemisen käytännöistä.
Opas jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa keskitytään opinnäytetyöprosessiin
käymällä läpi opinnäytetyön tekemistä vaihe vaiheelta. Toisessa osassa esitellään opinnäytetöiden perusrakenne, josta selviää millaisia asioita ja sisältöjä valmiissa työssä tulee
käsitellä ja millaisessa järjestyksessä.
Oppaassa käsitellään opinnäytetyötä pääasiassa pro gradu-työn näkökulmasta. Ohjeista
on hyötyä myös kandidaatintutkielman tekijöille, sillä molemmissa opinnäytetöissä on
kysymys tutkimuksen tekemisestä, joita koskevat samanlaiset periaatteet ja käytännöt.
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OSA I OPINNÄYTETYÖPROSESSI

OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN ALOITTAMINEN
Mikä opinnäytetyö on?
Sekä kandi- että maisterivaiheen opinnot huipentuvat opinnäytetyön tekemiseen, jonka
tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.
Kandidaatintutkielma on tutkimuskirjallisuuden ja/tai pienimuotoisen empiirisen aineiston analyysiin perustuva opinnäytetyö, jossa harjoitellaan oman tutkimustyön tekemistä
ohjaajan avustamana. Kandityön tekeminen ajoittuu opinnoissa pääasiallisesti 3. opiskeluvuoteen. Ennen kanditutkielman aloittamista olisi hyvä olla suoritettuna perusopinnot
sekä aineopintoja jonkin verran.
Gradu on syventäviin opintoihin kuuluva itsenäinen työ, jonka tarkoituksena on harjaannuttaa sinua itsenäisen tutkimustyön tekemiseen, tieteenalan tutkimusmenetelmien hallintaan, lähteiden käyttöön sekä tutkimukselliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun.
Gradulta ei välttämättä odoteta uutta ja mullistavaa tietoa, vaan huolellista ja perusteltua
rajatun aiheen käsittelyä. Gradussasi sinun tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielmasi aihepiiriin, valmiutta tutkimukselliseen ajatteluun ja tutkimusmenetelmien hallintaan ja
valmiutta tieteelliseen kirjoittamiseen. Gradun voi tehdä joko yksin tai parityönä. Suositeltavaa kuitenkin on, että gradu tehdään yksin.
Sopiva aika aloittaa gradutyöskentely vaihtelee sen mukaan, mitä opintoja olet suorittanut, minkälaista työkokemusta sinulla on, minkälainen elämäntilanteesi on, onko sinulla
mielenkiintoinen aihe tiedossa ja kuinka paljon voit käyttää aikaa gradun tekemiseen.
Kun aloitat graduprosessin, on hyvä muistaa, että loistavakaan aihe ei muotoudu graduksi
itsekseen. Gradun sisältö pitää ajatella ja kirjoittaa itse. Jos motivaatiosi ei riitä tähän, ei
gradun tekemiseen kannata vielä ryhtyä.
Useimmille sopiva aika aloittaa gradun tekeminen on 3.-5. opiskeluvuotena. Kandityön
pitää olla tehtynä ja aineopintokurssit pääosin suoritettuina. Syventäviä opintoja ja tutkimuskursseja on hyvä tehdä samanaikaisesti gradun kanssa. Tästä huolimatta sekä kanditutkielman että gradun aiheen pohdinta ja yleinen suunnittelu kannattaisi aloittaa jo heti
opintojen alkuvaiheessa. Tällä tavoin voit suunnitella muut opinnot tukemaan ensin kanditutkielmaa ja sitten gradua, jotka seuraisivat luontevasti toisiaan.
Opinnäytetyön tekeminen on prosessi, jonka aikana joudut pohtimaan ja ratkaisemaan
monia pienempiä ja suurempia ongelmia. Prosessissa tarvitset runsaasti kriittistä ajattelua, omien ja muiden esittämien ajatusten ja ehdotusten kyseenalaistamista ja yksityiskohtaista erittelyä. Mistään et löydä sellaista tutkimuksen tekemisen keittokirjaa, jossa
olisi tarjolla valmiit ratkaisut kaikkiin ongelmiin. Myöskään ohjaajasi ei ratkaise kaikkia
ongelmia puolestasi. Ongelmat ja niiden itsenäinen pohdinta ja ratkaiseminen kuuluvat
opinnäytetyön luonteeseen. Tutkimuksen tekeminen etenee usein juuri ongelmien ratkaisemisen kautta.
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Hyvä opinnäytetyö on
perustellusti rajatusta aiheesta tehty
järjestelmällistä ja kriittistä lähestymistapaa noudattava
riittävään empiiriseen aineistoon perustuva
hyvin kirjoitettu tutkimusraportti

Mitä opinnäytetyön tekeminen edellyttää?
Opinnäytetyö on hyvä hahmottaa itselleen alusta alkaen tavoitteellisena työprosessina,
joka toteutetaan määrätietoisesti tavoitteeksi asetetun aikataulun mukaisesti. Kanditutkielman tekeminen tapahtuu kandiseminaarin yhteydessä, jolloin seminaaritapaamiset
muodostavat samalla aikataulun kandityön etenemiselle. Gradutyöskentely on luonteeltaan itsenäisempää ja edellyttää järjestelmällistä päivittäistä työskentelyä, jonka eteneminen pitäisi osata aikatauluttaa järkevästi.
Käsitteet ovat keskeinen osa opinnäytetyön tekijän ilmaisuvälineistöä. Tämän vuoksi sinun on tehtävä käsitteet selviksi niin itsellesi kuin lukijoillekin. Käsitteet ja niiden sisältö
on yleensä luontevinta esitellä ja analysoida pitkin matkaa, kappale kappaleelta - ei yhdessä kohdassa tutkielman alkukappaleessa.
Käsitteet tarkoittavat tutkimuksessa käytettävää ammatillista tai tutkimuksellista terminologiaa. Käsitteet voivat olla kauppatieteen alalla yleisesti käytettyjä termejä (esim. ’strategia’, ’rekrytointi’, ’markkinat’, ’työntekijä’, ’kannattavuus’), tai ne voivat olla tutkijan
omaa työtään varten valitsemaa erityistä sanastoa (esim. ’Balanced Score Card’, ’uuden
aallon kilpailu’, ’Porterin timanttimalli’, ’sosiaalinen pääoma’).
Yleisestikin käytetyistä käsitteistä on useimmiten käytössä monta erilaista tulkintaa. Tämän vuoksi sinun on itse tutkielmassasi määriteltävä, mitä niillä omassa työssäsi tarkoitat. Kannattaa muistaa, että tutkimuksen kuluessa käsitteet muotoutuvat usein tutkijalle itsestään selväksi. Tämä ei tarkoita sitä, että ulkopuolinen lukija osaisi arvata, minkälaisen
merkityksen tietty käsite juuri sinun työssäsi saa. Hyvä testi on luetuttaa omaa tekstiään
jo aikaisessa vaiheessa kriittisellä lukijalla, joka ei tunne kauppatieteen sanastoa. Jos hän
ymmärtää, mitä olet kirjoittanut, voit jatkaa työtä hyvillä mielin.
Kieli on tutkijan keskeinen työkalu, joka toimii niin ajattelun apuvälineenä kuin viestimenäkin. Yleisohjeena kauppatieteelliseen opinnäytetyöhön voi sanoa, että tutkimus kannattaa kirjoittaa esseetyylisesti, asiallisella yleiskielellä ja vierasperäisiä sanoja välttäen.
Tekstin pitää olla johdonmukaista ja niin helppotajuista, että se on tavanomaisin perustiedoin vaivatta ymmärrettävissä. Tutkimuksellisilla ponnistuksilla ei ole paljoakaan merkitystä, ellei tuloksia esitetä ymmärrettävässä muodossa.
Opinnäytetyön pitää olla järjestelmällistä sekä sovittuihin käsitteisiin ja perusteltaviin tosiasioihin pohjautuvaa. Liikasanoja, sivuseikkoihin ajautumista, toistoa ja sanonnan ristiriitaisuuksia kannattaa välttää. Omia näkemyksiä ja pohdintoja on hyvä esittää, mutta tämä ei tarkoita joka lauseiden aloittamista sanoilla ’minun mielestäni’.
Järjestelmällisen työskentelyn ja aikataulutuksen ohella opinnäytetyön tekeminen edellyttää paljon lukemista ja kirjoittamista. Tutkimusprosessin aikana joudut lukemaan muiden
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tutkijoiden tekstiä ja kirjoittamaan omaa. Kirjoittaminen on monille opinnäytetyön tekijöille hankalin osa työstä, joten on parasta aloittaa se välittömästi. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammalta se tuntuu.
Kirjoittamisen voit aloittaa jo ennen kuin olet hankkinut uutta tietoa aiheestasi kirjaamalla paperille sen, mitä aiheesta tiedät entuudestaan. Kirjoittaminen on tärkeää sekä tutkielmaprosessin sujumisen että työn valmistumisen kannalta. Yleensä myös työsi ohjaaja
arvioi ja kommentoi aikaansaannoksiasi vasta kun olet lähettänyt niitä hänelle luettavassa
muodossa.
Kirjoita koko ajan!
Koska opinnäytteen kirjoittaminen on tutkimusprosessin keskeisin osa, tärkein neuvo sen
etenemiseen on: 'kirjoita koko ajan'. Tätä voit tehdä monella tavalla. Laita paperille ’ajatuksen virtaa’, pidä tutkimuspäiväkirjaa, tee hahmotelmia työn rakenteesta ja sisällysluettelosta, kirjoita muistiinpanoja lukemastasi kirjallisuudesta.
Oleellista on, että lukiessasi kirjallisuutta kirjoitat muistiin teoksen täydelliset lähdetiedot
sekä tekstin herättämät ajatukset. Aina kun saat idean, kirjoita se ylös. Älä kirjoita pelkkää sitaattia tai ’ranskalaista viivaa’, vaan ennen kaikkea se, kuinka lukemasi teksti liittyy
omaan työhösi. Tällaiset muistiinpanot ja hahmotelmat luovat hyvän perustan lopulliselle
tekstille.
Tutkimusraportissa tulee kiinnittää huomiota sekä sisältöön että esitystapaan. Opinnäytetyössä esitetään tutkimuksen viritys ja taustoitus, tutkimustehtävä ja ongelmat, tutkijan
tekemät ratkaisut perusteluineen sekä tutkimuksen tulokset selkeästi ja jäsennellysti. Tutkielman kirjoittaminen ei ole mekaanista työn eri vaiheiden kirjaamista ja tulosten luettelointia, vaan siinä pääsee näyttämään tieteellisen ajattelutavan omaksumisen ja taitonsa
johdonmukaiseen kirjoittamiseen hyvällä suomen kielellä. Tulokset täytyy ajatella perusteellisesti läpi, eikä vain selostaa mekaanisesti. Ajatustyön pitäisi näkyä tekstissäsi.
Vaikeudet tutkielman tekemisessä johtuvat usein siitä, että tutkielma on usein tekijänsä
ensimmäinen mittava kirjallinen työ. Niinpä kirjoittamista on syytä harjoitella. Vaikka se
tuntuisi vaikealta, siihen on vain käytävä käsiksi. Kirjoita mieluummin liikaa tekstiä, jota
voi karsia ja muokata, kuin liian vähän. Älä ajattele kirjoittavasi ”lopullista” tekstiä, vaan
tärkeintä on että saat senhetkiset ajatuksesi paperille. Ideoita, rakenteita ja muotoiluja voi
muokata jälkeenpäin.
Eri ihmisille sopii erilainen kirjoitustyyli ja on tärkeää, että muodostat omasi. Huomioithan, että halutessasi voit kirjoittaa opinnäytetyön myös englanniksi; joissain tapauksissa
se on jopa suotavaa. Kannattaa tutustua myös erilaisiin kirjoittamista ja lukemista helpottaviin tekniikoihin, kuten prosessikirjoittamiseen ja ajatuskarttoihin (mind map), joista
löydät tietoa kirjallisuudesta tai kysymällä ohjaajaltasi.
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OPINNÄYTETYÖN OHJAUS
Kanditöiden ohjaaminen tapahtuu pääasiassa kandiseminaarien yhteydessä. Kandiseminaari käynnistyy oman tutkielman aihealueen rajaamisella ja tutkimuskysymyksen miettimisellä. Kandityöprosessi etenee yhtä jalkaa seminaaritapaamisten kanssa niin, että voit
jättää valmiin kanditutkielman seminaarin päättyessä.
Gradun osalta tavoitteena on, että sen tekeminen aloitetaan osallistumalla ensin oman
teema-alueen tutkielmaseminaariin. Kurssilla käydään läpi gradun tekemiseen liittyviä
yleisiä asioita sekä metodologisia ratkaisuja ja keskustellaan jokaisen opiskelijan omasta
tutkielmasta. Kurssin aikana pohdit ja esittelet oman gradusi aihetta ja kysymyksenasettelua sekä osallistut muiden töistä käytävään keskusteluun.
Tutkielmaseminaariin osallistuminen hyödyttää sinua monella tavalla. Monille opiskelijoille alkuun pääseminen on erityisen vaikeaa. Kurssin kuluessa jokainen osallistuja kehittää ja muokkaa itselleen sopivan graduaiheen, sitoutuu siihen sekä laatii yksityiskohtaisen työsuunnitelman. Kurssilla saa siis erittäin vankan pohjan gradutyölleen.
Graduohjaus jakaantuu ryhmäohjaukseen ja yksilöohjaukseen, joiden painotus vaihtelee
aineittain. Myös ryhmien toimintatavat vaihtelevat ohjaajasta riippuen. Ryhmät voivat
kokoontua kerran viikossa tai parissa, kerran kuukaudessa, tai opiskelijaryhmän tilanteen
ja tarpeen mukaan. Pääasiassa ryhmät toimivat graduntekijöiden yhteisinä keskustelufoorumeina ja ongelmaklinikoina.
Graduryhmiin suositellaan osallistuttavan aktiivisesti, kunnes oma gradu valmistuu. Gradun puurtaminen yksin ja ryhmätapaamisiin osallistumatta on useimmille vaikeaa, etenkin ellei sinulla ole aiempaa tutkimuskokemusta. Jos elämäntilanne on sellainen, että
osallistuminen on mahdotonta (esim. asuminen toisella paikkakunnalla), ohjauskäytännöistä voi sopia erikseen oman ohjaajan kanssa.
Seminaarien tehtävänä on tukea tutkielmaprosessin etenemistä. Ryhmissä saat palautetta,
rakentavaa kritiikkiä, uusia ideoita ja hyviä neuvoja tutkielmasi eteenpäin viemiseksi.
Seminaareissa opit myös toisten töistä: erilaiset työt tarjoavat laaja-alaisia näkökulmia ja
niiden käsittely harjaannuttaa kriittiseen lukutapaan, mistä on hyötyä myös omaan työskentelyyn. Ryhmätapaamiset rytmittävät omaa työskentelyä ja vahvistavat toisinaan horjuvaa itsekuria. Ryhmillä on myös sosiaalista merkitystä; tapaamiset muiden ”samassa
veneessä” olevien kanssa rohkaisevat ja motivoivat omaa työskentelyä.
Ryhmätyöskentelyn lisäksi opinnäytetyön tekemiseen saa henkilökohtaista ohjausta, jonka tiiviys riippuu kunkin opiskelijan tarpeista ja tavoitteista. Ohjaajasi lukee tekstejäsi
työskentelyn eri vaiheissa ja antaa sinulle palautetta ja tukea työn tekemiseen. Ohjaaja
yleensä vastaa kysymyksiisi myös sähköpostitse tai puhelimitse. Tästä huolimatta opinnäytetyön tekeminen vaatii sinulta paljon itsenäistä päätöksentekoa ja oma-aloitteisuutta.
Ohjausta, ideoita ja tukea tutkielman tekemiseen voi saada ohjaajan lisäksi muiltakin.
Yliopiston ja oman laitoksen henkilökunnasta löytyy monen alan asiantuntijoita ja tutkijoita. Ei kannata unohtaa myöskään muiden yliopistojen tutkijoita, omaan tuttavapiiriin
kuuluvia alan ihmisiä, ja käytännön työelämässä toimivia henkilöitä. Samasta aihepiiristä
tai metodista kiinnostuneiden (muidenkin laitosten tai valmistuneiden) opiskelijoiden
kanssa keskusteleminen auttaa usein tutkielmanteossa eteenpäin ja tekee prosessista
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hauskemman. Pääohjaajana opinnäytteessäsi toimii kuitenkin oman seminaarisi vetäjä,
ellei muuta sovita.

Kun haluat saada henkilökohtaista ohjausta tapaamalla, puhelimitse tai sähköpostilla,
muista muutamia perussääntöjä:
1) Kun haluat tavata ohjaajaasi, sovi aina ohjausaika etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse. Sähköposti on ohjaajan kannalta hyvä vaihtoehto, koska siihen voi vastata itselleen
sopivana ajankohtana.
2) Jos haluat puhua ohjaajasi kanssa puhelimessa, on puhelinaikakin hyvä sopia etukäteen vaikkapa sähköpostilla.
3) Parasta ohjausta saat, kun lähetät ohjaajalle tekstiäsi luettavaksi hyvissä ajoin ennen
tapaamista ja mietit etukäteen mahdollisimman selkeitä kysymyksiä, joihin odotat vastauksia.

Ohjaustilanne
Valmistaudu ohjaustilanteeseen etukäteen miettimällä, mikä sinulle on juuri sillä hetkellä
epäselvää tai vaikeaa. Käytä hyväksesi ohjaajasi asiantuntemusta ja kokemusta tutkimuksen tekemisessä ja esitä rohkeasti kysymyksiä ja testaa omia käsityksiäsi.
Pidä huoli siitä, että ohjaaja on ymmärtänyt, mikä sinua aiheessasi erityisesti kiinnostaa,
jotta hän osaa ohjata sinua juuri sinulle sopivaan suuntaan. Huolehdi itse myös siitä, että
ymmärrät ohjaajasi antamat kommentit tekemällä tarkistuskysymyksiä ’ tarkoitatko tällä
että... ’, ’olisiko minun hyvä tehdä näin…?’.
Älä koskaan pelkää näyttää keskeneräisiä tekstejä. Teksteistäsi on hyötyä ohjaajalle työsi
kommentoinnissa ja sinua askarruttavien ongelmakohtien ymmärtämisessä. Ohjaajalle
antamaasi tekstiin on hyvä laittaa mukaan jokin selitys siitä, miksi olet antanut luettavaksi juuri tämän tekstin ja mihin se liittyy tutkielmasi kokonaisuudessa. Useimmiten on hyvä laittaa mukaan myös alustava sisällysluettelo.
Ota ohjaajasi kanssa puheeksi mikäli jännität ohjaustapaamisia tai ahdistut opinnäytetyösi
tekemisestä. Tämä on tärkeää siksi, että ohjaajasi voi auttaa sinua jännityksen ja ahdistuksen poistamisessa. Ellet ota asiaa puheeksi, ohjaaja saattaa pahimmassa tapauksessa
tulkita, että olet laiska tai välinpitämätön.
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OPINNÄYTETYÖN AIHEEN VALINTA
Miten aihe kannattaa valita?
Opinnäytetöidesi aihetta kannattaa alkaa pohdiskella opintojen alkuvaiheessa, ensimmäisestä kurssista lähtien. Näin parhaimmillaan lähes jokaisen kurssin pystyy hyödyntämään
tutkielmaasi ajatellen, eikä se jää irralliseksi ja ylitsepääsemättömäksi lopputyöksi, joka
on väkisin punnerrettava valmiiksi todistuksen saamiseksi. Tärkeintä aiheenvalinnassa on
se, että teet työn sellaisesta aiheesta, joka sinua itseäsi todella kiinnostaa. Aihe voi liittyä
aikaisempaan työkokemukseen, tulevaisuuden työtavoitteisiin, tai vaikkapa harrastuksiin.
Motivaatio ja kiinnostus aiheeseen onkin paras tae sille, että työ valmistuu kohtuullisessa
ajassa ja opinnäytetyön tekemisestä tulee sinulle mahdollisimman innostava ja antoisa
projekti. Aihetta valittaessa ja rajattaessa kannattaa ottaa huomioon, ettei opinnäytetyöhön lasketun ajan ja sivumäärän puitteissa ole mahdollista käsitellä kovin laajaa teemaa.
Kandi- ja pro gradu-tutkielman tiivis linkittäminen toisiinsa on suositeltavaa. Ne olisikin
hyvä mieltää yhtenä kokonaisuutena, jolloin kanditutkielmassa voit tutustua sinua kiinnostavaa aihealueeseen tekemällä kirjallisuuskatsauksen aiheesta tehdystä aiemmasta tutkimuksesta. Toinen vaihtoehto on kandityössä harjoitella pienimuotoisesti koko empiirisen tutkimusprosessin läpiviemistä. Tällä tavoin sinulle kertyy kokemusta tutkimusprosessin kaikista vaiheista, jolloin gradua tehdessäsi et joudu enää opettelemaan uusia asioita.
Useimpien kannattaa valita aihe, jolla on mahdollisimman konkreettisia yhtymäkohtia
työelämään. Näin saat tutkielmastasi mahdollisimman paljon hyötyä nykyiseen tai tulevaisuuden työhösi. Mieti siis aihettasi etenkin ammatilliseen kehittymisen ja oman asiantuntijuutesi kasvattamisen näkökulmasta. Minkälaista uutta osaamista haluat itsellesi kehittää tutkielmasi tekemisen myötä?
Oma luovuus ja mielikuvitus kannattaa ottaa käyttöön aihetta pohdiskellessa. Raakaainetta ideoihin saat kirjallisuudesta lukemalla, seminaareista, kursseilta, harjoittelusta,
työelämästä, seuraamalla tiedotusvälineitä sekä kahvipöytäkeskusteluista opiskelukavereiden ja tuttavien kanssa.
Kannattaa ”miettiä ääneen”, kirjoittaa ylös ajatuksiaan ja pohtia, olisiko tämä nyt se minun aiheeni. Aiheen valinta vaatii useimmilta pitempiaikaista prosessointia eli useampia
vaihtoehtoja on käytävä läpi, ennen kuin se omalta tuntuva aihe löytyy. Kannattaa käydä
kirjastossa ja verkossa tutkimassa aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä ja kartoittaa, minkä
tyyppisiä asioita muut kauppatieteen opiskelijat ovat tutkineet.
Valitsemastasi aiheesta muokkautuu ohjaajan avustuksella toteuttavissa oleva tutkimustehtävä ja siihen liittyvät tutkimuskysymykset. Huomaa, että tutkimustehtävä ei saa olla
liian laaja, eikä tutkimuskysymyksiä liian montaa (yleensä 1-3 on hyvä).
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Opinnäytetyön aihetta valitessa kannattaa huomioida:
Henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen, mikä takaa työn viemisen loppuun asti, aiheen tulkittavuus jollakin kiinnostavalla näkökulmalla ja käsitteistöllä.
Aiheen tutkittavuus eli aiheesta on löydettävissä sopivia ongelmia, joihin on mahdollista etsiä vastausta. Samoin on tärkeää, että aihetta koskevaa aineistoa on saatavissa.
Aiheen yhteiskunnallinen merkitys, käytännön tutkimustarpeet ja ajankohtaisuus
aiheen tutkittavuuteen liittyvät myös aiheen käsittelemiseksi tarvittavat voimavarat,
työn vaatima aika ja työn taloudelliset kustannukset.

Aiheeseen perehtyminen ja tutkimustehtävän täsmentäminen
Tutkielman suunnittelu alkaa perehtymisellä aiheesta tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin.
Jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä olisi hyvä lukea paljon ja tämä on hyvä huomioida
myös ajankäyttöä suunnitellessa. Mitä paremmin olet perehtynyt aiheeseen jo aikaisempien opintojen aikana, sitä täsmällisemmän ja toteuttamiskelpoisemman suunnitelman
saat aikaan ja sitä helpompi sen perusteella on jatkaa.
Tutkimusprosessin aikana joudut kartoittamaan sen, mitä aiheestasi ja tutkimuskohteestasi jo tiedetään ja miten sitä on tutkittu. Oman tutkimuksesi kysymykset ja punainen lanka
täsmentyvät tässä prosessissa. Aikaisempien tutkimusten jäljille pääset kirjastojen hakujen ja tietokantojen, aikakauslehtien, julkaisusarjojen, opettajien antamien vihjeiden jne.
perusteella Uusien koti- ja ulkomaisten aikakauslehtien ja niiden kirja-arvostelupalstojen
seuraaminen saattaa myös olla hyödyllistä. Kirjasto järjestää opastusta erilaisten tietokantojen käyttöön.
Kirjallisuutta lukiessasi kannattaa kiinnittää huomiota tutkimusaihettasi käsittelevien lähde-viitteiden ohessa myös teoria-, metodi- ja analyysiviitteisiin. Kirjallisuuteen perehtymällä selvität, mitä aihepiiristäsi jo tiedetään ja samalla pyrit löytämään uusia ideoita ja
tutkimustarpeita, joita voit soveltaa omaan tutkimukseesi.
Aiempiin tutkimuksiin perehtyminen ja teoriataustan luominen kannattaa yhdistää tiiviisti
omaan tutkimusaiheeseen. Tutkimustehtävä tulee määritellä ja rajata riittävän ajoissa,
niin että teorioita ja käsitteitä miettiessään kytkee ne koko ajan omaan tutkimustehtäväänsä. Tutkimustehtävän riittävä rajaaminen on ehdottoman tärkeää, jotta tiedät mitä
olet tekemässä. Tutkimusongelma olisi hyvä tiivistää yhdeksi pääkysymykseksi. Näin
tutkimuksesi ei hajoa liian moneen suuntaan. Muista, että aiheen tutkimista voit jatkaa
myös opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, eikä jokaista sivupolkua tarvitse selvittää
yhdessä tutkimuksessa.
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Oman tutkimusaiheen arviointi
Omaa tutkimusaihetta, kysymyksenasettelua ja lähestymistapaa kannattaa opetella arvioimaan tutkimuksen eri vaiheissa. Erityisen tärkeää tämä on tutkimuksen alussa. Arvioinnissasi voit tarkastella seuraavia asioita:
Mikä aiheessa sinua kiinnostaa ja miksi? Jaksatko puurtaa tämän aiheen parissa monta kuukautta?
Mitä uutta aiheen tutkiminen sinulle opettaa ja mitä hyötyä tästä osaamisesta on sinulle työelämässä tai urasuunnittelussa?
Onko aihe sellainen, että osaamisesi ja taitosi tulevat hyvin käytetyiksi ja kehittyvät
entisestään?
Minkälaista tutkimuksellista, yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä aiheella on
ja kenelle?
Minkälaista ohjausta tarvitset työn tekemiseen ja mistä saat sitä?
Paljonko aikaa tutkimuksesi toteuttaminen vie, onko aika mielestäsi kohtuullinen?
Mistä lähteistä saat käsitteellistä, tutkimuksellista ja metodologista tietoa aiheestasi,
onko tietoa saatavilla tarpeeksi?
Onko tutkimuksesi mahdollista toteuttaa taloudellisesti?
Mistä ja miten saat tutkimusaineistoa?
Kenelle haluat kertoa jotain uutta tutkimuksesi perusteella?

10

AIKATAULUN TEKEMINEN
Gradun tekemiseen kuluva aika on yksilöllinen ja riippuu siitä, teetkö gradua päätoimisesti vai muun toiminnan (muut opinnot, työ, perhe) ohessa. Harvat opiskelijat saavat
graduaan valmiiksi alle kuudessa kuukaudessa ja useimpien kauppatieteen opiskelijoiden
gradu valmistuu noin kahdessa lukukaudessa. Lyhyempi valmistumisaika ei ole mahdoton etenkään, jos olet tehnyt kanditutkielman tai harjoitustöitä samasta aiheesta kuin gradusi.
Tutkielman tekeminen etenee sujuvimmin, kun sille rauhoittaa aikaa muulta toiminnalta
ja sen tekemiseen keskittyy mahdollisimman suunnitelmallisesti. Erilaisten katkosten jälkeen gradun tekemiseen on vaikea päästä sisälle uudelleen, joten parhaiten gradun tekeminen onnistuu yhtäjaksoisesti työskennellen.
Hyvä neuvo on laittaa gradu ehdottomaksi ykkösasiaksi elämässään tietyksi ajanjaksoksi
ja tehdä viikoittainen aikataulu gradutyölle. Gradua on hyvä ajatella projektina, jolla on
alku, keskipiste ja loppu. Tällöin eri työvaiheet jäsentyvät paremmin. Koko gradua ei
kannata työstää yhdellä kertaa, se syntyy helpoimmin pienemmissä paloissa. Tästä huolimatta jonkinlainen kokonaishahmotelma tarvitaan ennen kuin työn voi jakaa osiin.
Useimmille on helpointa hahmottaa ja aikatauluttaa gradukokonaisuus sisällysluettelona.
Hakalan (1999, 61–63) kirjan mukaan ajankäytön suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että tutkimushanke koostuu karkeasti ottaen kolmesta ajallisesti melko lailla
yhtä pitkästä vaiheesta: (1) suunnittelun, (2) aineiston hankinnan ja (3) yhtäjaksoisen kirjoittamisen vaiheesta. Hakala (1999, 239) erottaa tutkielmasta seuraavat työvaiheet.
Aiheen valinta ja rajaus
Sisällön suunnittelu (aihesuunnitelma ja tutkimussuunnitelma)
Kirjallisuuden tavoittaminen, lukeminen, muistiinpanot
Tutkimustehtävän täsmentäminen
Teoriataustan laadinta
Aineiston hankinta (luvat, haastattelut tms.)
Menetelmien opiskelu, valinta, soveltaminen
Tulokset (luokittelu, johtopäätökset)
Kirjoittaminen
Arviointi (oikoluku, esitarkastus, työn luovutus)
Kaikkiin tutkielmiin ei välttämättä kuulu kaikkia vaiheita ja käytännössä gradun tekeminen on prosessi, jossa eri vaiheet kietoutuvat toisiinsa ja ovat ajallisestikin päällekkäisiä.
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ERILAISIA OPINNÄYTETÖITÄ
Pitääkö kaikkien opinnäytteiden olla samantyylisiä?
Vaikka tutkimuksellisuus on keskeinen arviointikriteeri kaikille opinnäytetöille, tämä ei
tarkoita sitä, että kaikkien olisi tehtävä samantyyppinen tutkielma. Esimerkiksi toimintaja kehittämistutkimukset tarjoavat työkäytäntöjä lähellä olevan tavan tehdä tutkimusta.
Historiatutkimukset, esimerkiksi yrityksen, yrittäjän, johtajan tai työntekijän oppimishistoriat, antavat mahdollisuuden paneutua johonkin ilmiöön pidemmällä aikakaarella.
Kvantitatiivinen tutkimus antaa mahdollisuuden tutkia ilmiön syy-seuraus-suhteita ja tehdä yleistyksiä kerätystä havaintoaineistosta, kun taas laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden paneutua aiheeseen ja tutkimuskohteeseen hyvin intensiivisesti ja tarkastella sen
ainutlaatuisuutta.
Toimeksianto- ja tilaustutkimus opinnäytteenä
Toimeksianto- ja tilaustutkimustyöllä tarkoitetaan opinnäytettä, jota tehdään jonkinlaisessa yhteistyössä yrityksen tai muun organisaation, tai tutkimusprojektin kanssa. Opiskelija
saattaa siis tehdä opinnäytteensä jonkin organisaation (yrityksen, yhdistyksen, kaupungin,
yliopiston jne.) toimeksiannosta. Opiskelija saa usein tällaisesta työstä palkkaa, tai kertakorvauksen palkkiona tai yliopiston kautta lahjoitettavana stipendinä Laitoksella saattaa
myös olla käynnissä tutkimusprojekteja, joihin etsitään tutkielmantekijöitä. Projekteista
kannattaa kysellä laitoksen henkilökunnalta, etenkin tutkielmaseminaarien vetäjiltä ja
kauppatieteen aineiden professoreilta..
Toimeksianto- ja tilaustutkimustöiden aiheet muotoutuvat kahdella tavalla. Tilaajalla tai
toimeksiantajalla saattaa olla melko valmiina aihe, jota se haluaa tutkittavan. Tällaisia aiheita markkinoidaan joskus yrityksen sisällä, esim. intranetissä. Yritykset myös tarjoavat
aiheita suoraan kauppatieteen laitokselle. Näitäkin aiheita vielä muokataan opiskelijan ja
toimeksiantajan välisissä keskusteluissa. Opiskelija voi myös “myydä” itse kehittämänsä
aiheidean tilaajalle. Tällöin opiskelija tarjoaa oma-aloitteisesti työpanostaan valitulle
toimeksiantajalle.
Jos opiskelija on jo vakituisessa työssä, hän saattaa saada työnantajaltaan tutkielman aiheen joko omaan työhönsä tai työnantajayrityksen toimintaan liittyen. Työnantajan motiivi tukea työntekijään opinnäytetyön teossa liittyä useimmiten siihen, että yritys saa suoranaista hyötyä tutkimuksesta, mutta kannustimeksi saattaa riittää myös työntekijän itsetunnon ja työmotivaation parantaminen.
Omaan työhön tai työnantajayritykseen liittyvän opinnäytetyön tekemisen etuna on se, että työntekijällä on jo lähtökohtaisesti tietämystä kyseisestä yrityksestä, sen liiketoiminnasta, toimintatavoista, järjestelmistä ja ongelmista. Haasteena on useimmiten varsinaisen
päivätyön ja tutkielman teon limittyminen ja näiden molempien aikataulutus. Haasteena
voi myös olla, että yrityksellä ja opinnäytteen tekijällä tai ohjaajalla on hyvin erilaiset näkökulmat aiheen tarkasteluun. Tällöin tutkielman tekijän tehtävä on neuvotella sekä yrityksen että ohjaajan kanssa yhteisymmärryksen löytymiseksi.
Aina opinnäytetyö ja toimeksianto eivät ole välttämättä yksi ja sama työ. Toimeksiantaja
asettaa aina opinnäytetöille omat tavoitteensa ja odotuksensa sen lisäksi mitä työn ohjaaja
vaatii. Toimeksiantajalle merkittävimpiä ovat usein tutkimuksen tulokset, jotka on perus-
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teltu hyvin. Ohjaajaa puolestaan saattaa kiinnostaa enemmän itse tutkimusprosessi, käytetyt tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tieteellisyys. Yliopiston tutkimusprojektissa taas
molemmat kiinnostuksen kohteet saattavat olla yhtä tärkeitä. Toimeksiantojen aikataulu
saattaa olla tiukka ja rajattu, jolloin toimeksiannossa tehdyt ratkaisut eivät välttämättä ole
kovin hyvin perusteltuja. Tämä puolestaan saattaa heikentää työn lopputulosta.

TUTKIMUSSUUNNITELMA
Tutkimustyyppi ja tutkimussuunnitelma
Kauppatieteellisiä opinnäytetöitä on monenlaisia. Ne yhdistelevät eri tavoin ajattelua, käsitteitä ja empiirisiä havaintoja. Kauppatieteelliset opinnäytteet voivat olla tyypiltään joko
empiirisiä tai teoreettisia. Edellisissä kootaan jokin systemaattinen empiirinen aineisto,
jota analysoidaan valituilla menetelmillä. Aineistot voivat joko olla olemassa olevia tilastoja, arkistoja, dokumentteja, joukkotiedotuksen tuotteita (lehtiartikkelit, tv-ohjelmat,
elokuvat jne.) tai tutkija voi hankkia aineistot kyselyin, haastattelulla ja havainnoimalla.
Tutkimukset voivat olla myös käsitteellisiä. Teoreettiset tutkimukset analysoivat jotakin
teoriaa tai käsitettä aikaisemman tutkimuskirjallisuuden nojalla. Teoreettiselle tutkimukselle ei ole valmista kaavaa: työ on lukemista, jäsentämistä, ajattelua ja ajatusten työstämistä tekstiksi.
Opinnäytetöissä tehtävän tutkimuksen tekeminen vaatii lukemista, ajattelua, jäsentämistä
ja kirjoittamista. Tutkimuksessa huolellinen ennakkosuunnittelu on usein hyvin tärkeää.
Tutkija täsmentää tehtävänsä, luettelee itselleen ne kysymykset, joihin etsii vastausta ja
suunnittelee ne aineistot, joilla kysymyksiin voi vastata. Tutkimusmenetelmää ja aineistoja pohdittaessa on hyvä käydä läpi erilaisia vaihtoehtoja ja valintojensa seurauksia (esim.
millaisiin kysymyksiin eri aineistoilla voi saada vastauksia, miten niitä voi analysoida,
miten ja missä aineisto on saatavilla ja mitä sen hankkiminen edellyttää, tarvitaanko tutkimuslupia, miten paljon aineistonkeruu vaatii aikaa jne.). Jos kysymyksessä on esimerkiksi kyselytutkimus, tutkimussuunnitelmassa on täsmennettävä perusjoukko, otos, mistä
otos saadaan ja miten se valitaan, kysely-lomakkeen sisältö ja aineiston käsittely.
Millainen on hyvä tutkimussuunnitelma?
Tutkimussuunnitelma elää ja kehittyy tutkimuksen edetessä, kun saat lisää tietoa ja ymmärrystä aiheestasi. Hakala (1999) luonnehtii, että prosessin alkuvaiheessa tutkimuskohde on kuin sumuverhon takana, mutta tutkimussuunnitelman ja alustavan sisällysluettelon
laadinnan avulla se selkiää vähitellen. Ensi vaiheen tutkimussuunnitelma voi olla hyvinkin luonnoksenomainen aiheanalyysi ja hahmotelma tutkimuksen kulusta.
Hyvä tutkimussuunnitelma auttaa paitsi tekijää itseään, kirkastaa tutkimuskohdetta myös
ulkopuolisille. Alussa voi lähteä hahmottelemaan tutkimukselle yleisiä linjoja sen perusteella, mikä on sen hetkinen ymmärrys asiasta. Vähitellen suunnitelma tarkentuu, ja lopulliseen tutkimussuunnitelmaan kootaan seuraavanlaisia asioita:
Tutkimusaihe eli mitä tutkitaan
tutkimuskohde (prosessi, projekti, organisaatio, kuluttajat, suhde, verkosto)
tausta eli tilanne ja olosuhteet, joihin aihe liittyy
aiheen merkitys tutkimuksellisesti sekä käytännön näkökulmasta
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Tutkimuksen tavoitteet ja toteutustapa
tutkimustehtävä, sen rajaus ja rajauksen perustelu
tutkimuskysymykset
näkökulma ja perusoletukset

Teoreettiset käsitteet ja tutkimuskeskustelut, joihin työ liittyy
kirjallisuuskatsaus, jossa esitetään lyhyt yhteenveto niistä tutkimuksista ja teorioista,
jotka liittyvät tutkimustehtävään
käsitteelliset lähtökohdat ja keskeisten termien määrittely
Tutkimusmenetelmät ja aineistot
millä menetelmillä tutkimustehtävät ovat ratkaistavissa
minkälaista aineistoa kerätään ja miten
aineistonkeruun aikataulusuunnitelma
aineistonkeruun kustannukset
Tutkimuksen tulokset ja niiden raportointi
tulosten luonne ja esitystapa
tulosten hyödynnettävyys, kenelle hyötyä?
mahdolliset salassapitokysymykset

KIRJALLISUUSKATSAUS
Mikä kirjallisuuskatsaus on?
Kirjallisuuskatsaus on keskeinen opinnäytetyön osa ja tämän vuoksi jonkinlainen kirjallisuuskatsaus pitäisi löytyä kaikista tieteellisistä opinnäytetöistä. Kirjallisuuskatsaus voidaan esittää tutkimuksessa yhdessä tai kahdessa sille omistetussa kappaleessa, mutta sitä
voidaan myös raportoida eri tavoin, osana useita kappaleita ja esimerkiksi vuoropuheluna
empiirisen analyysin kanssa.
Kirjallisuuskatsaus on opinnäytetyösi tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmaan liittyvän kirjallisuuden ja aikaisemman empiirisen tutkimuksen analyyttinen, kriittinen ja tiivis
erittely. Kirjallisuuskatsaus muodostaa tutkimuksesi teoreettisen taustan, joten sen tulee
keskittyä tutkimusongelman kannalta tärkeään kirjallisuuteen.
Kirjallisuuskatsauksen toisena tehtävänä on löytää teoreettisesta tai empiirisestä keskustelusta jonkinlainen ’aukko’, jota oma tutkimuksesi täyttää tuloksillaan. Tyyliltään ja muodoltaan kirjallisuuskatsaus on sukua esseelle.
Kirjastojen henkilökunta koostuu tiedonhaun asiantuntijoista, joten heiltä kannattaa pyytää apua lähteiden etsinnässä ja tiedonhaussa, kuten tietokantojen käytössä. Kirjastoissa
järjestetään lisäksi erityisesti opinnäytetyötä tekeville tarkoitettua tiedonhaun opetusta.
Kannattaa seurata kirjastojen ilmoitustauluja tai kysyä tiedonhankinnan opetuksesta kirjaston virkailijoita.
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Miksi kirjallisuuskatsaus on tarpeellinen?
Kirjallisuuskatsaus esittää sen, mistä näkökulmista ja miten asiaa on aiemmin tutkittu ja
miten oma tutkimus liittyy jo olemassa oleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Kirjallisuuskatsaus toimii myös oman tutkimuksesi tekemisen apuvälineenä. Katsaus on välttämätön, jotta pystyt etsimään, tunnistamaan ja perustelemaan oman lähestymistapasi ja
näkökulmasi.
Kirjallisuuskatsauksen avulla tutustut tutkimuksesi laajempaan kenttään ja aiheestasi aiemmin käytyyn teoreettiseen keskusteluun ja siitä tehtyyn empiiriseen tutkimukseen. On
turha tehdä tutkimusta, jos samanlainen tutkimus on tehty hyvin jo aiemmin. Kirjallisuuskatsaus auttaa opinnäytetyösi lukijaa aiheen ymmärtämisessä koska se osoittaa, miten tutkimuksesi asemoituu alan tutkimuskenttään. Kirjallisuuskatsaus myös osoittaa lukijalle, miksi tutkimuksesi on tärkeä ja millä tavoin se täydentää aiempia tutkimuksia.
Sisällöllisesti kirjallisuuskatsaus esittää tutkimusaiheeseen liittyvät:
keskeiset teoreettiset näkökulmat ja lähestymistavat
tutkimuskysymykset
metodiset ratkaisut
tutkimustulokset
Hyvä kirjallisuuskatsaus erittelee ja arvioi aikaisempaa tietoa aiheesta huolellisesti ja
kriittisesti vertaillen, luokitellen ja kommentoiden aikaisemman tutkimuksen keskeisiä
väittämiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa olevat näkemyserot, ristiriitaisuudet ja puutteet
on siis tärkeää tuoda esille. Erilaiset näkökulmat, tutkimusmenetelmät ja tulokset suhteutetaan toisiinsa. Omassa kirjallisuuskatsauksessa kannattaa hyödyntää ja mainita muiden
tutkijoiden tekemät katsaukset, esimerkiksi review- tai state-of-the-art -tyyppisistä artikkeleista löytyvät.
Mitä kirjallisuuskatsauksen kirjoittajalta edellytetään?
Valikoivuutta, analyyttisyyttä ja kriittisyyttä
Katsaukseen otetaan mukaan vain tutkimusaiheeseen liittyvä kirjallisuus. Kriittisyys
materiaalin valinnassa on tärkeää.
Kirjallisuuskatsauksen laatiminen edellyttää kykyä lukea analyyttisesti ja arvioivasti.
Kirjoittaja pyrkii osoittamaan omassa tekstissään kykyä valikoiden ja argumentoiden
keskustella aiemman tutkimustiedon kanssa.
Kirjoittajan on pidettävä mielessä oman tutkielmansa päämäärä: hän asettaa kirjallisuuskatsaukselleen tavoitteen ja tarkoituksen.

Tiivistettynä:
Kirjallisuuskatsauksessa esitellään aikaisempien tutkimusten pääteemat, tutkimuskysymykset, metodit, tulokset, ja ongelmat
Kirjallisuuskatsaus jäsennetään niin, että erilaiset näkökulmat, koulukunnat ja tulkinnat
erottuvat toisistaan.
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Kirjallisuuskatsaukseen liittyy pohdintaa siitä, mitä aukkoja tutkimukseen on jäänyt:
mitä pitäisi vielä tutkia ja miksi?

OSA II OPINNÄYTETYÖN RAKENNE
Tutkimuksen rakenteen päättäminen on tärkeä työvaihe ja sitä kannattaa miettiä jo opinnäytetyöprosessin alussa, kun hahmottelee alustavaa sisällysluetteloa. Hyvin mietitty sisältöhahmotelma on jo alustavan tutkimuksen tulos ja parhaimmillaan työn sisällysluettelo antaa lukijalle yleiskuvan tutkimuksen keskeisistä tuloksista. Rakenteen lopullinen
lukkoon lyöminen on kuitenkin mahdollista vasta, kun tutkimus on viety loppuun ja tutkimusongelma ratkaistu. Jäsentelyvaihtoehtoja on kuitenkin hyvä ryhtyä miettimään jo
tutkimustyön alkuvaiheessa, koska kokonaisuuden hahmottamisessa sisällysluettelon
työstäminen toimii hyvänä apuvälineenä.
Opinnäytteen rakenneratkaisuissa on ihanteellista se, että tutkimuksen punainen lanka
säilyy läpi koko työn ja myös välittyy helposti lukijalle. Lukijan mielenkiinnon asiaan herättävä etenemistapa, jäsentely ja otsikointi takaavat hyvän lopputuloksen Hyvä otsikko
kiteyttää osuvasti kappaleen keskeisen sisällön ja hyvin tehty sisällysluettelo kertoo tiivistetysti koko tutkimuksen sisällön.
Tutkimusraportin rakenteen ei tarvitse välttämättä olla perinteinen siinä mielessä, että
teoria, empiria, tulokset ja pohdinta esitetään erillisinä ja toisiaan seuraavina osina. Esimerkiksi laadulliseen aineistoon perustuvissa graduissa toimii usein paremmin sellainen
rakenne, jossa teoreettinen ja empiirinen osa kulkevat rinta rinnan keskustellen toistensa
kanssa.
Esitystapa ja jäsentely
Etenemistapa ja jäsentely ovat opinnäytetöissä tärkeitä. Tutkimusraportin kannattaa mieluiten jäsennellä kaksiportaisesti numeroiduksi pää- ja alaluvuiksi. Tämän lisäksi voit
käyttää tekstissä numeroimattomia alaotsikoita. Älä laita näitä näkyviin sisällysluetteloon. Useimmiten 5-7 päälukua on sovipa määrä. Otsikoinnissa voit tarpeen mukaan
käyttää luovuutta.
Tutkielmasi rakenteen jäsentely osoittaa sen, miten hyvin pystyt hahmottamaan kokonaisuudet, osakokonaisuudet ja näiden suhteet. Tutkimuksen rakenteellisen jäsentämisen tapoja on useita. Tavanomainen jäsennys on seuraavanlainen:
johdannossa tehdään alustava viritys aiheeseen - miksi aihe on kiinnostava tutkimuksellisesti?
viitekehyksessä tai kirjallisuuskatsauksessa kerrotaan se, mitä aiheesta aikaisemmin
tiedetään ja esitellään näkökulmia ja käsitteitä, joita aiot itse käyttää tutkimuksessasi
tutkimustehtävää ja metodisia valintoja kuvaavassa luvussa esitetään täsmennetty tehtävä, osaongelmat, mahdolliset hypoteesit, aineistot, niiden hankinta ja analysointi,
mahdolliset kenttäkokemukset
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analyysi ja tulokset esitetään jäsennettyinä temaattisiin alalukuihin ja myös tulkittuina
yhteenvedossa kootaan tärkeimmät tulokset, keskustellaan niistä ja koko tutkimuksesta ja tehdään johtopäätöksiä, sekä työn kriittistä arviointia
Muullakin tavalla tutkimusraportin voi jäsentää, esim. yhdistelemällä viitekehystä ja kirjallisuuskatsusta sekä omia aineistoja vuoropuheluksi. Kauppatieteissäkin pyritään toisinaan pois perinteisestä tutkimusraportin 'kaavasta', etenkin laadullisen tutkimuksen graduissa. Teorian ja empirian lomittaminen ja “keskusteluttaminen” voi tarjota mielenkiintoisen tavan liittää oma opinnäytetyön tulokset aikaisempaan tutkimukseen. Laadullisissa
tutkimuksissa voit myös kokeilla sitä, että esität ensin empirian ja sitten tulkitset sen teoriallasi.
Opinnäytetöiden usein toistuva virhe on kirjoittaa liian yleisiä teoriataustoja. Hyvän tutkimuksen teoriatausta on sellainen, että se kuuluu juuri sinun tutkielmaasi. Se on siis oma
ja perusteellisesti mietitty. Lisäksi tutkimuksen juoni kulkee ja kehittyy teoriakeskustelun
kuluessa. Ei ole läheskään yhtä kiinnostavaa lukea 'minkälaisia ajatuksia Porterilla on
strategista johtamisesta' kuin saada tietää, 'miten sinä käytät strategisen johtamisen käsitteitä ja teoriaa tai Porterin ajatuksia hyväksesi omassa tutkimuksessasi'. Tee tutkielmastasi itsesi näköinen alusta loppuun.
Lähteet ja viittaukset
Opinnäytetyön lähteinä ilmoitetaan julkaisut, joita työtä tehtäessä on todella käytetty, ei
niitä, joihin on vain tutustuttu tai joihin luetuissa kirjoituksissa on viitattu. Kun luet kirjallisuutta ja teet muistiinpanoja, muista merkitä itsellesi ylös myös täydellinen lähdeviite. Voit samalla jo koota lähdeluetteloasi, niin lopussa jää vähemmän tekemistä.
Kaikki käytetyt lähteet pitää ilmoittaa asianomaisessa tekstikohdassa sekä tutkielman
loppuun sijoitettavassa lähdeluettelossa. Myös kaikkien sellaisten lainausten lähteet, joita
ei käytetä sanatarkkoina sitaatteina, ilmoitetaan. Yleisesti tunnetuista tosiasioista voidaan
jättää mainitsematta, mistä tutkielman tekijä on saanut asian tietoonsa.
Eri lehdistä, sarjoista ja kirjoista löydät erilaisia viittauskäytäntöjä. Myös eri tutkijat ja
ohjaajat saattavat antaa erilaisia ohjeita lähteiden käytöstä ja viittauskäytännöistä.

Opinnäytetyössä on tärkeää, että
viitteet löytyvät sekä tekstistä että lähdeluettelosta
ne ovat lähdeluettelossa aakkosjärjestyksessä
lukija löytää viitatun teoksen lähdeluettelon antamien tietojen perusteella.

Lähdeviitteiden yleiset tekniset ohjeet löydät kauppatieteiden laitoksen webbisivuilta.
Seuraavassa eräitä lisähuomioita ja tarkennuksia tekstiin tehtävistä viittauksista:
1) Käytä suoria lainauksia säästeliäästi. Vain silloin, kun jokin asia on sanottu harvinaisen osuvasti, tai jos sinulla on jokin muu syy näyttää lukijalle, miten joku kirjoittaja
on aiheesta kirjoittanut.
17

2) Sivunumeroita ei useinkaan tarvita tekstin lomaan tulevissa viittauksissa. Ei varsinkaan, jos viittaat jonkin kirjan keskeiseen sisältöön tai tulokseen. Sivunumeroja on
aina käytettävä, kun teet suoran lainauksen: Sivunumerot pitää myös ilmoittaa, jos
viittaat johonkin detaljiin, jota lukijan voisi olla vaikea löytää pitkästä kirjasta tai artikkelista:
3) Jos haluat kertoa pidemmin siitä, mitä joku kirjoittaja on sanonut, voi olla mielekästä
ottaa viite heti kappaleen alkuun esimerkiksi näin: ”Eskola ja Suoranta (2002) käsittelevät kirjassaan tutkimuksen tekemisen vaiheita. He kertovat tutkimuksen tekemisen
perusteista ja tutkimusprosessista. Tutkimusprosessin yhteydessä käsitellään myös aiheen rajausta, kirjallisuuskatsauksen tekemistä, aineiston hankintaa ja sen analysointia. Kirjassa on myös perusteellinen selvitys tutkimuksen tekemisestä.” Lukijalle on
selvää, että koko kappale liittyy Eskola & Suorannan kirjaan. Tällainen viittaustapa
sopii paremmin kertovaan proosaan ja esseetyyliin kuin useissa ohjeissa näkyvä tapa
merkitä viite loppuun viimeisen pisteen jälkeen.
4) Jos haluat viitata johonkin menetelmään tai lähestymistapaan, jota myös itse käytät,
voit viitata näin: Eskola ja Suoranta (1998: 167) antavat hyvän esimerkin luokittelukehikon käytöstä laadullisen aineiston kvantifioimiseksi. Tässä esimerkissä tarkastellaan koululuokan …
Nykyisin tietoa voi hakea myös monista ns. elektronisista lähteistä kuten www-sivut,
CD-romput tai sähköpostiviestit. Monet tieteelliset aikakauslehdet julkaistaan nykyisin
elektronisessa muodossa ja niitä pääsee lukemaan yliopiston kirjaston kotisivujen kautta.
Toisaalta Internetissä on helppo julkaista mitä tahansa, joten on syytä olla erityisen kriittinen sähköisten lähteiden suhteen.
Elektronisiin tietolähteisiin viittaamiseen pätee sama perussääntö kuin muuhunkin viittaamiseen: tietolähde on kyettävä yksilöimään niin tarkasti, että tutkimuksen lukija voi
sen vaivatta löytää ja tarkistaa tiedon oikeellisuuden. Lähdeviitteestä tulee siten löytyä
aivan samat tunnistetiedot kuin mistä tahansa lähteestä. Lisäksi viitatessa elektroniseen
lähteeseen viitteestä on löydyttävä myös tiedot lähteen saatavuudesta, käyttötavasta ja
viittauksen ajan-kohdasta.
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JOS GRADUN TEKO ON JÄÄNYT JA JÄÄNYT…
Jos olet jo opiskellut pitkään ja gradusi on jäänyt joko kokonaan aloittamatta tai se on
jäänyt kesken, vaatii työn aloittaminen erityistä motivointia. Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella on koottu 10 kohdan lista, jota voit käyttää itsesi motivointiin. Nyt kannattaa ryhtyä töihin!
10 hyvää syytä tehdä gradu!
Mahdollisuus oppia aiheesta, joka todella kiinnostaa! Valitse aihe, jota oikeasti haluat tutkia. Gradussa saat
päästää uteliaisuutesi ja luovuutesi valloilleen. Etsi käsiisi sellainen tutkimuskysymys, johon haluat todella löytää
ratkaisun.
Ammattitaito ja osaaminen kehittyvät. Gradun tekemällä voit hankkia kannuksia tulevaa työelämää varten.
Tai voit tehdä gradun aiheesta, joka liittyy nykyiseen työhösi ja ammattiisi. Mikä mahdollisuus kehittää omaa tietämystä ja ammattitaitoa! Nyt sinulla on mahdollisuus edetä!
Enää tekemättä jäänyt gradu ei kaivele mieltä. Jos valmistuminen maisteriksi on jäänyt niin pienestä kuin
gradusta kiinni, tekemättä jäänyt lopputyö riipaisee varmasti sisuksia. Miksi siis turhaan antaa gradun rasittaa sinua henkisesti päivin ja öin? Ota yhteys aineesi professoriin ja keskustele toiviestasi.
Tutkinto helpottaa mielekkään työn haussa. Totta on, että työkokemus painaa työnhaussa enemmän kuin
tutkintopaperit. Mutta ajattelepa tilannetta, jossa kaksi samanlaisen työkokemuksen omaavaa kandidaattia asettuu
vastakkain – toisella on maisterin paperit ja toisella ei. Kumpi valitaan?
Voi löytyä yllättäväkin ratkaisu tehdä gradua työn ohella. Kannattaa kartoittaa mahdollisuutesi tehdä gradua
jopa työajalla, osan joka päivästä tai yhden päivän viikossa kokonaan. Useimmissa yrityksissä suhtaudutaan myönteisesti gradun tekemiseen ja työntekijän itsensä kehittämiseen eli elinikäiseen oppimiseen.
Saan työstäni täyden palkan ja henkilökohtaiset lisät. Miksi saada vähemmän kuin enemmän palkkaa? Monissa yrityksissä maksetaan maistereille enemmän kuin kauppatieteen ylioppilaille. Tällä tavalla kannustetaan graduntekoon ja valmistumiseen.
Mahdollisuus katkaista rutiinit tuottavalla tavalla. Oletko kyllästynyt nykyiseen työhösi? Tuntuuko arki puulta? Ei hätää! Gradu on oikotie onneen. Katkaise rutiinit, ota opinto- tai vuorotteluvapaata töistä ja tee gradu!
Varmasti saat mukavaa vaihtelua, saat olla oman itsesi herra, kukaan ei ole sanelemassa ehtoja tekemisiesi suhteen.
Tutkinto on turva mahdollisen irtisanomisen jälkeen. Työ tuntuu vakaalta ja turvalliselta, mutta mikään ei
ole kestävää. Työnantajayrityksesi saattaa joutua taloudellisiin vaikeuksiin, tai omistaja vaihtuu ja työtehtäviäsi ei
enää olekaan, tai... Tee gradu pois jaloista niin työsi nousujohteinen työurasi ei tyssää tällaisiin muutoksiin.
Älä tavoittele kuuta taivaalta - on olemassa helpompiakin tapoja. Moni tekee sen virheen, että lähtee tekemään gradua maailmanparannusprojekti tähtäimessään. Jos tavoitteesi on ainoastaan valmistua maisteriksi, unohda superarvosanan tavoittelu ja tee sellainen gradu mihin omat rahkeesi riittävät. Kerro tämä myös ohjaajallesi.
Valmistun ja saan tutkinnon. Maisterintutkintoa pitää juhlia! Tiedekunta järjestää todistusten jakojuhlan, jossa
saavutuksesi saa ansaitsemansa kunnian. Sukuakin passaa kutsua paikalle - maisteri on suvun ylpeys – ja saat
myös lahjoja.
(Muokattu lähteestä: http://www.cs.jyu.fi/maisteripaja/index.php?main_id=0 & keski_id=1 & id=0)
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