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Kandidaatintyön rakenne
• Kandidaatintyöt ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään erilaisia
–
–
–
–

Kirjallisuuskatsaus
Matemaattisen mallin kehittäminen
Ohjelmiston rakentaminen ja kuvaaminen
Empiirisen aineiston keruu ja analysointi (esim. haastattelujen
tekeminen, verkkokyselyn toteuttaminen, aikasarjojen muokkaus)

• Erilaisten kandidaatintöiden rakenne on osin erilainen
• Tämä luento käsittelee yleisiä periaatteita

Kandidaatintyön rakenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yleistajuinen Johdanto
Kansilehti
Tiivistelmä
Sisällysluettelo
Johdanto
Työn tausta
Työn tausta
Menetelmät / malli /
lähestymistapa
Tulokset
Yhteenveto
Tekninen
Kirjallisuusviitteet
Liitteet

Yhteenveto

Tulokset

Menetelmät / malli /
lähestymistapa

Kandidaatintyön rakenne
• Tiivistelmä:
– Tarjoaa suppean koosteen, joko kiteyttää työn tavoitteet,
tutkimusmenetelmät ja tärkeimmät tulokset
– Antaa selkeän yleiskuvan, jonka myös erityisalaa tuntematon
lukija pystyy ymmärtämään
– On itsenäinen tekstikokonaisuus, joka ei sisällä lähdeviitteitä
– Tiivistelmään ei tule kirjoittaa mitään sellaista, mitä työn
varsinaisessa tekstiosassa ei ole esitetty
– Kappaleiden alkuja ei sisennetä – kappalejako osoitetaan
jättämällä tyhjä rivi ennen jokaista uutta kappaletta

Kandidaatintyön rakenne
• Johdanto:
– Kappale 1: Motivaatio ja tausta. Miksi työ on tehty? Mihin
ilmiöihin työn aihe kytkeytyy?
– Kappale 2: Mitä haasteita aiheeseen liittyy? Miten näihin
haasteisiin on kirjallisuudessa aiemmin vastattu? Mitä aukkoja
kirjallisuuteen on mahdollisesti jäänyt?
– Kappale 3: Mitä tässä työssä tehdään? Miltä osin työ kuroo
umpeen alan kirjallisuuden aukkokohtia?
– Kappale 4: Työn rakenne eli lyhyt kuvaus kunkin luvun sisällöstä
(ei välttämätön).
– Johdanto on yleistajuinen – pidä tekninen sanasto minimissä

Kandidaatintyön rakenne
• Työn tausta:
– Esitellään, mitä kirjallisuudessa on aiemmin esitetty
– Formaatti: ”Henkilöt X tutkivat asiaa Y ja tulivat siihen
johtopäätökseen, että Z”
– Oman työn kontribuutiota voi tässä osiossa peilata
kirjallisuuteen, joskin se on syytä pitää taka-alalla
– Teknistä sanastoa saa käyttää, mutta ei kaavoja tai muuta
matemaattista notaatiota
– Huom: Joskus tämä luku yhdistetään johdantoon pidentämällä
kappaletta 2

Kandidaatintyön rakenne
• Menetelmät / malli / lähestymistapa
– Menetelmät / malli esitellään tyhjentävästi ”rautalangasta
vääntäen”
– Auta lukijaa
• Etenemällä loogisessa järjestyksessä
• Antamalla esimerkkejä
• Määrittelemällä kaikki symbolit heti, kun niitä ensi kertaa käytetään

– Perustele tutkittavan ilmiön kannalta, miksi käytät juuri tällaista
mallia / menetelmää / lähestymistapaa / tehtäväformulointia /
jakaumaa / parametreja / yms.
– Tämä on kandidaatintyön tekninen osio

Kandidaatintyön rakenne
• Tulokset
– Tulosten perusteena käytetyt aineistot tulee kuvata
• Simulointi: Mitä parametreja (ym. oletuksia) käytit ja miksi?
• Empiiriset aineistot: Miten keräsit aineistot?

– Tuloksia voi havainnollistaa kuvilla ja taulukoilla
– Tulosten tulkinta esittelyn yhteydessä: Mitä tulokset tarkoittavat
tutkittavan ilmiön kannalta? Ovatko ne järkeviä? Ovatko
esimerkiksi tulokset tilastollisesti merkittäviä?
– Herkkyystarkastelut – miten mallin oletukset / parametrivalinnat
vaikuttavat tuloksiin?
– Tulosluvun tulee olla ymmärrettävissä ilman syvällistä
perehtymistä menetelmälukuun – vältä yliteknisyyttä.

Kandidaatintyön rakenne
• Johtopäätökset
– Mitä teit tässä työssä?
– Mitkä ovat tärkeimmät tulokset?
– Mitä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä voit tulosten pohjalta
tehdä?
– Miten oletukset ja/tai aineisto rajaavat johtopäätöstesi
yleispätevyyttä?
– Mihin kysymyksiin työsi ei vastaa – mitä tulisi tutkia
seuraavaksi?
– Pidä johtopäätökset yleistajuisina
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Hyvän tieteellisen tekstin tunnuspiirteet
• Tarjoaa tietoa, ei kokemuksia
– Älä tee johtopäätöksiä, joita et perustele
Laajaan kansainväliseen aineistoon perustuen
Flyvbjerg et al. (2002) osoittavat, että julkisten
infrastruktuurihankkeiden toteutuneet kustannukset
ovat merkittävästi arvioituja suuremmat.

Kokemukseni mukaan projekti kestää aina noin 50%
kauemmin ja maksaa aina noin 33% enemmän kuin
alun perin arvioitiin.

• Teksti on asiatyyliä
Laskennan kannalta haasteellisimmaksi osoittautui
vikaantumiskombinaatioiden suuri lukumäärä. Sen
nopeuittamiseksi tarkastelu rajattiin vikaantumiskombinaatioihin, joiden todennäköisyys oli
vähintään 0.1%.

Laskennassa meni aivan tuhottomasti aikaa, ja sekös
meikäläistä kismitti.

Hyvän tieteellisen tekstin tunnuspiirteet
• Teksti on yksiselitteistä
– Pyri minimoimaan väärinymmärryksen mahdollisuus
Työssä kehitetyllä optimointimallilla voidaan muodostaa
kokonaiskestoltaan lyhin tuotantosuunnitelma, joka ottaa
suunnitelmaa koskevat aikataulu- ja resurssirajoitukset
huomioon.

Tässä työssä kehitettiin optimointimalli, jonka avulla
voidaan muodostaa kokonaiskeston minimoiva
tuotantosuunnitelma, joka huomioi siihen liittyvät
aikataulu- ja resurssirajoitukset.

– Käytä termejä johdonmukaisesti; vältä kuitenkin turhaa toistoa
Vaihtoehtoja arvioitiin edellä kuvattujen attribuuttien
suhteen siten, että attribuuttikohtaiset arvot oli skaalattu
välille [0,1]. Attribuuttipainot määritettiin SMARTSmenetelmää käyttäen (Edwards & Barron, 1994).
SMARTS-menetelmässä…

Vaihtoehtoja arvioitiin edellä kuvattujen attribuuttien
suhteen siten, että kunkin osatavoitteen arvot oli skaalattu
välille [0,1]. Kriteeripainot määritettiin SMARTSmenetelmää käyttäen (Edwards & Barron, 1994).

– Määrittele käyttämäsi termit heti, kun niitä ensi kertaa käytät

Hyvän tieteellisen tekstin tunnuspiirteet
• Kirjoittaja pysyy taka-alalla
– Käytä minä-muotoa säästeliäästi
Työssä kehitetyllä optimointimallilla voidaan muodostaa
kokonaiskestoltaan lyhin tuotantosuunnitelma, joka ottaa
suunnitelmaa koskevat aikataulu- ja resurssirajoitukset
huomioon. Simulointitestien perusteella optimaalisen
suunnitelman laskenta-aika pysyy kohtuullisena, kun…

Tässä työssä kehitin optimointimallin, jonka avulla voin
muodostaa tuotannon kokonaiskeston minimoivan
tuotantosuunnitelman siten, että huomioin
suunnitelmaan liittyvät aikataulu- ja resurssirajoitukset.
Mielestäni malli toimii hyvin, ja lisäksi sen rakentaminen
oli minulle varsin opettavainen kokemus.

Hyvän tieteellisen tekstin tunnuspiirteitä
• Linjaa asianmukaiset rajaukset (ei liian laaja eikä suppea)
– Sovi näistä jo alkuvaiheessa ohjaajan ja valvojan kanssa

• Jäsentely ja sisältö ovat selkeitä
• Esitys on sisäisesti johdonmukainen
• Kokonaisuus on helppolukuinen
– Ei ole pakko lukea kaikkea ymmärtääkseen oleellisen

• Työ on kieliasultaan moitteeton
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Yleisiä käytäntöjä: kuvat
• Kaikki kuvat tulee numeroida
ja varustaa kuvatekstillä
(tavallisesti kuvan alla)

• Kaikkiin kuviin tulee viitata
Kuva 1 Option arvo arviointivirheen
keskihajonnan τ0 ja kynnysarvon α funktiona
Kuvassa 1 option arvon tasa-arvokäyrät
arviointivirheen on esitetty keskihajonnan τ0
sekä kynnysarvon α funktioina. Kuvan
perusteella voidaan todeta, että…

Yleisiä käytäntöjä: taulukot
• Taulukot tulee numeroida ja
varustaa taulukkotekstillä
(tavallisesti kuvan päällä,
joskus myös alla – valitse
johdonmukaisesti jompikumpi)
• Kaikkiin taulukoihin tulee viitata
• Isot raakadatataulukot laitetaan
tarvittaessa liitteiksi

Taulukko 1 Projektien A-J hyödyt ja kustannukset.
Valitut projektit on merkitty vihreällä.
Projekti

Hyöty

Kustannus

A

9

6

B

7.5

2

C

8.5

5

D

9

2

E

10

6

F

10

3

G

8.5

2

H

7

2

I

7

4

J

7.5

3

Yleisiä käytäntöjä: kaavat
• Kaavat numeroidaan,
jos niihin viitataan.
• Kaavoissa esiintyvät
symbolit nimetään
kaavan yhteydessä (tai
mahdollisesti jo aiemmin
ennen kaavaa).

Vaihtoehdon xj arvo V(xj) voidaan laskea
sen attribuuttikohtaisten arvojen vji
painotettuna summana
𝑉(𝑥𝑗 ) =

𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑣𝑗𝑖 ,

(1)

missä wi on attribuutin i painokerroin.
Kaavan (1) perusteella nähdään, että…

Yleisiä käytäntöjä: viittaukset
• Kirjallisuuslähteisiin viitataan
mieluiten nimillä ja vuosiluvulla
– Myös numeroviitteitä voi käyttää,
mutta tämä tekee tekstistä
vaikeammin luettavaa

• Jos kirjoittajia >2, käytetään
rakennetta ”ym.” tai ”et al.”
• Kaikkiin lähdeluetteloon
listattuihin lähteisiin pitää viitata
• Kaikkien viitteiden tulee löytyä
lähdeluettelosta
• Kaikkien viitteiden tulee olla
samassa formaatissa

Laajaa kansainväliseen aineistoon perustuen Flyvbjerg et al.
(2002) osoittavat, että julkisten infrastruktuurihankkeiden
toteutuneet kustannukset ovat merkittävästi arvioituja
suuremmat. Aliarvioituja kustannuksia voidaan osin selittää
niin kutsutulla optimoijan kirouksella (Smith & Winkler, 2006),
jolla tarkoitetaan…

Flyvbjerg, B., M.Skamris Holm., S. Buhl. 2002.
Underestimating costs in public works projects – error or lie?
Journal of the American Planning Association 68 279-295
Smith, J. and Winkler, R. (2006) The Optimizer’s Curse:
Skepticism and Postdecision Surprise in Decision Analysis,
Management Science, Vol. 52:3, pp. 311-322.

Yleisiä käytäntöjä: viittaukset
• Hyödyllinen työkalu kirjallisuuslähteiden etsintään on
Google Scholar (scholar.google.fi)

Yleisiä käytäntöjä: liitteet
• Lauseiden ja vastaavien todistukset laitetaan liitteiksi
– Lauseen yhteydessä todistuksen todetaan löytyvän liitteestä XX

• Liitteet numeroidaan (Liite 1, Liite 2…) tai niihin viitataan
isoin kirjaimin (Liite A, Liite B…)
• Ohjelmistokoodit laitetaan liitteiksi, jos niiden
kehittäminen on ollut työn kannalta oleellista

Yleisiä käytäntöjä: työn arkistointi
• Valmis työ lähetetään kandidaatinseminaarin vetäjälle pdf-muodossa
• Työn saa näkyviin SAL:n verkkosivuille lisäämällä kansilehdelle
tekstin:
”Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin
kaikki oikeudet pidätetään."
"The document can be stored and made available to the public on the open internet
pages of Aalto University. All other rights are reserved.”

• Verkossa olevaan työhön voi viitata linkillä esim. työhakemuksessa
– Työn tekijänoikeus säilyy sinulla

• Työ täytyy arkistoida myös Aalto-yliopiston eAge-järjestelmään
–

http://sal.aalto.fi/files/opinnot/kurssit/mat-2.kandi/eage-ohjeet.pdf

Hyvät käytännöt
• Älä missään tapauksessa kopioi!
– Toisen tekstiä voi lainata, mutta siihen tulee aina viitata.
– Jos lainaat sana sanalta muutamaa sanaa pidemmästi, laita lainaus
sitaatiksi.
– Myös kuvat ja taulukot ovat tavallisesti tekijänoikeuden piirissä:
piirrä/tee siis oma vastaava ja esitä viite alkuperäiseen.

Hyvät käytännöt
• Lähdekriittisyys
– Viittaa lähtökohtaisesti vain vertaisarvioituihin artikkeleihin ja kirjoihin
– Diplomitöihin ja muihin opinnäytteisiin voi viitata, mutta niitä ei pidä
yksin käyttää yleisviitteinä
– Luentokalvoihin ei tule viitata
– Älä viittaa pelkästään työsi valvojan ja ohjaajan artikkeleihin – tutustu
kirjallisuuteen laajemmin, erityisesti siteeratuimpiin töihin

Alan kirjallisuutta
•

Kauranen, I., M. Mustakallio & V. Palmgren: Tutkimusraportin kirjoittamisen opas
opinnäytetyön tekijöille
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12621

•

Aaronson, S: Style in Scientific Writing
http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v3p004y1977-78.pdf

•

Brown, G.G: How to Write About Operations Research
http://www.nps.navy.mil/orfacpag/resumePages/publications/Brown%20howtowriteaboutor3.pdf

•

American Scientist: The Science of Scientific Writing
http://www.americanscientist.org/issues/pub/the-science-of-scientific-writing/1

•

Ks. myös tieteellistä kirjoittamista käsittelevä sivusto:
http://www.aresearchguide.com/

