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Aloitusluento

 Tavoitteita

 Gradusta ja sen tekemisestä yleisesti

 Seminaarin suoritus

 Seminaarin aikataulu



Taustoja ja tavoitteita
 Vähän taustoja pitäjästä

 OTEn ja OPEn vastuuprofessori (aiheiden mietintä ja/tai 
hyväksyntä)

 100+ arvosteltua ja 100- ohjattua gradua eri pääaineista ja 
aiheista (lähinnä OTE ja OPE, tottakai)

 10+ ohjattua jatkotutkintoa
 Hallinnollista kokemusta laitos-, tiedekunta-, tutkijakoulu- sekä 

yliopistotasolta
 1.12.2010 alkaen laitoksen opintoasioista vastaava varajohtaja 

(mm. gradun ohjaajien ja tarkastajien määrääminen)

 Pro gradu -seminaarin perustavoite
 Gradun tekemisen aloittaminen ja tutkielman saattaminen 

ainakin ylipuolivalmiiksi kevään aikana (mieluiten valmis)
 Lisäksi jokaisen osallistujan (e)HOPS ajan tasalle ASAP

→ Suuntautumisvaihtojen opintoneuvojat (SIMO/Timo, 
MOB/Ari, OTE/Jukka-Pekka, OPE/Leena)

→ Gradun valmistumisen tulisi valmistaa myös FM-tutkinto

→ LuK- ja FM-tutkinto ovat peräkkäisiä tutkintoja



Graduprosessin perusvaiheet
1. Aika aloittaa

 FM-opintojen jälkipuolisko (erittäin yksilöllistä kuten opintojen aloitus 
ja eteneminenkin; opintoajat silti lakisääteisesti rajattuja)

2. Aihe
 Laitoksen T&K-profiili
 Korpin graduaihelista: Korppi  Opinnot  Opinnäytteet  Vapaat aiheet

 Työnantaja, apuraha
 Opintojakson aihepiiri
 Harrastus/kiinnostuksen kohde (liikunta, musiikki, pelit, kielet, …)
 Vastuuproffa hyväksyy (SIMO/Raino, MOB/TimoH, OTE&OPE/Tommi)
 Katso myös Santasen J-P:n ohjeistusta

3. (Teoria)taustamateriaalin hankinta
 Käytettävien tekniikoiden/ohjelmistojen hankinta, testaus ja esittely
 Mitä tutkimusta aiheesta on tehty? I3E Explorer, ACM Digikirjasto, 

Nelli, hakulinkkilistat, …
 Mitä kirjoja löytyy kirjastosta tai voidaan tilata?

4. Tekemisen dokumentointi Korpin opinnäytetyöosiossa
5. Kirjoittaminen ja ohjaus (pala palalta…)
6. Viimeistely (viimeinen voitelu/hermokerros)
7. Arvostelu ja hyväksyminen
8. Gradu kansiin ja kirjaston tietokantaan

http://www.mit.jyu.fi/opetus/opinnayte/TutkielmanAiheenMaarittely.html
http://www.mit.jyu.fi/opetus/opinnayte/TutkielmanAiheenMaarittely.html
http://www.mit.jyu.fi/opetus/opinnayte/TutkielmanAiheenMaarittely.html


Menestystekijöitä
 Hyvä aihe

 Siitä saa gradun tehtyä valmiiksi ;-)
 Selkeä tavoite/tutkimusongelma/hypoteesi tms. muotoiltavissa (kreik. thesis ~ väite)
 Omaa akateemisen teoriataustan
 Motivoiva (sisältö, tutkimusmenetelmä, tulosten hyödynnettävyys, tutkimusryhmä, …)

 Kirjoittaminen ja ohjaus
 Laadi aikataulu etenemiselle ja sovi säännölliset tapaamiset ohjaajien kanssa

 1 sivu päivässä tuottaa 100 sivua 100:ssa päivässä
 Hapantuneet aiheet tai prosessit jäävät kaivelemaan kaikkia osapuolia 

 Lopullinen sisältö ja tulokset syntyvät tekemisen aikana
 Gradun vaatimukset (OTE-ontologia) eivät ole kiveen hakattuja
 Aineistopohjaiset (kvali ja kvantti) edellyttävät yleensä tarkempaa määrittelyä kuin 

konstruktiiviset

 Tärkeää saada perusrakenne (työn arkkitehtuuri) stabiloitua
 Teoriatausta
 Tekniikat ja tutkimusmenetelmät
 Aineisto (esim. protokolla, sovellus, kyselyaineisto, dokumenttikokoelma, …)
 Tulokset (konstruktion ja/tai aineiston analyysi)
 Johtopäätökset
 Ei tarvitse ilmestyä työhön juuri tässä järjestyksessä

 Yhtä tärkeää on jatkuva eteneminen; jos jäät jumiin jatka jonkin sellaisen kanssa 
perusrakenteessa jota voi viedä eteenpäin
 Tällaista tekemistä on aina
 Kieli ei ole kompastuskivi vaan sekä kehittyvä että arvosteltava asia

http://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Thesis


Reunaehtoja
 Laajuus 30 op eli (laskennallisesti) puolen vuoden 

opintorupeama
 Työn julkisuus (erit. yritysaiheet)
 Voi tehdä yksin kahdesta aineesta tai kaksin yhdestä 

aiheesta; sopiminen
 Muoto yleensä monografia mutta myös ns. 

artikkeligradu mahdollinen
 Yleensä suomeksi mutta myös englanti onnistuu kun se 

sopii ohjaajille (yleensä sopii)
 Sekä opiskelijan että organisaation oikeuksista ja 

velvollisuuksista määrätty JY:n tutkintosäännössä (36 §, 
48 §, 51 §)
 Gradun kypsyysnäytteessä arvioidaan vain sisältö (eli 

tarkastetaan että tunnet oman työsi) sillä kieliarvio jo LuK-
vaiheessa

 Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen
 Luvaton lainaaminen (plagiointi): työstä tiedettävä kenen 

tekstiä milloinkin luetaan

https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf
http://www.tenk.fi/HTK/


Mistä niitä valmiita graduja löytää?

 Laitoksen gradusivu
 Muitakin hyödyllisiä linkkejä

 Yliopiston kirjaston tutkielmapankki
 Suositellaan, että kaikki hyväksytyt pro 

gradut julkaistaan elektronisena verkossa

 Varasto Ag C419.1
 Ei saa lainata

 Tekijän, ohjaajan ja kirjastojen 
kappaleiden kansitus

https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/yleista/opinnaytteet/progradu
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/458
https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu
https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu


Tiedonhankinnasta

 Tieteellinen tutkimus pohjautuu aina 
aikaisempaan tutkimukseen

 Lukijan on pystyttävä tarvittaessa 
löytämään käytetyt lähteet

 Lähdekritiikki: Onko tieto luotettavaa?

 Hyvä lähteitä ovat tunnettujen 
kustantajien ja järjestöjen julkaisut

 Verkkolähteiden kanssa oltava varovainen
 Esim. Wikipedian kautta alkuperäislähteisiin!



Tietolähdelistoja

 Ohjelmistotekniikan linkkilista
 Kirjastoja

 Artikkeleiden hakukoneita
 IEEE Xplore

 ACM Digital Library

 Nelli

 Opelinjan virtuaalikirjasto

 Männikön Timon 2010-seminaarisivu
 Artikkelitietokantoja yms.

 LaTeX-materiaalit

 Kirjoittamisohjeet

https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/suuntautumisvaihtoehdot/ot/linkkilista
http://www.mit.jyu.fi/ope/VirtualLibrary/index.html
http://users.jyu.fi/~mannikko/graduseminaari/
http://users.jyu.fi/~mannikko/graduseminaari/
http://users.jyu.fi/~mannikko/graduseminaari/


Seminaarin suoritus

 Alun neljät luennot (kts. seur. kalvo)

 Esitelmä + kahden muun esitelmäkerran 
seuraaminen, joista toisen yhteydessä

 Opponointi (kiertävät vuorot 2o1, 3o2, …)

 Pienryhmä

 Gradun valmiusasteen tarkistus

 (Jos gradunteko etenee voidaan 
etäopiskelijoille miettiä modausta – mutta 
vain tarvittaessa ja kun gradu etenee)



Aikataulut ja tekemiset
13.1. (AgC233, 16:15-18.00) Aloitusluento: yleisiä juttuja gradusta ja sen tekemisestä

Tehtävä Määritä tutkielmasi aihepiiri ja tutustu aiheeseesi

20.1. (AgC233, 16:15-18.00) Aineistonhaku ja –valinta (Ville Isomöttönen)

Tehtävä Kiinnitä aihe ja jäsennä teoriataustaa + lähteitä

27.1. (AgC233, 16:15-18.00) Tutkimusmenetelmistä

Tehtävä Kiinnitä tutkielmasi tavoitteet ja ohjaajat

3.2. (AgC233, 16:15-18.00) Tilannekatsaus: töiden status, esitysjärjestys, kirjoitelmapohjat

Tehtävä Tee gradua!

10.2. (AgC233, 16:15-18.00) 5 x Esitys + Opponointi (a 15 + 5 min.)

Tehtävä Tee gradua!

17.2. (AgC233, 16:15-18.00) 5 x Esitys + Opponointi (a 15 + 5 min.)

Tehtävä Tee gradua!

24.2. (AgC233, 16:15-18.00) 5 x Esitys + Opponointi (a 15 + 5 min.)

Tehtävä Tee gradua!

10.3. (AgC233, 16:15-18.00) 5 x Esitys + Opponointi (a 15 + 5 min.)

Tehtävä Tee gradua!

17.3. (AgC233, 16:15-18.00) 5 x Esitys + Opponointi (a 15 + 5 min.)

Tehtävä Tee gradua!

24.3. (AgC233, 16:15-18.00) Gradujen arvostelusta

Tehtävä Tee gradua!

31.3., 7.4. (AgC233, 16:15-18.00) Pienryhmä (10.2. esittäjät), Pienryhmä (17.2. esittäjät)

Tehtävä Tee gradua!

28.4., 5.5. (AgC233, 16:15-18.00) Pienryhmä (24.2. esittäjät), Pienryhmä (10.3. esittäjät)

Tehtävä Tee gradua!

12.5. (AgC233, 16:15-18.00) Pienryhmä (17.3. esittäjät)

19.5.

varapäivä

3.3. vapaa

14.4. ja 21.4.

vapaita



Lisämatskua…



Muutama hyödyllinen linkki

 Opinnäytteiden kirjoittaminen -wiki

 Tutkielmapohjat (LaTeX ja Word)

 Leenan graduryhmäwiki

 TKTL:n graduseminaari 

 erit. Kirjallisuutta tutkimusmenetelmistä

https://trac.cc.jyu.fi/projects/it/wiki/opinnaytteidenkirjoittaminen
https://trac.cc.jyu.fi/projects/it/wiki/opinnaytteidenkirjoittaminen
https://trac.cc.jyu.fi/projects/it/wiki/opinnaytteidenkirjoittaminen
https://webapps.jyu.fi/wiki/display/opentvt/Graduinfo
http://users.jyu.fi/~airi/opetus/gradutietoa.html
http://users.jyu.fi/~airi/opetus/gradutietoa.html


Esitys

 Seminaarityön suullinen osuus

 Oman pro gradu -tutkielman aiheesta

 Perustuu gradusi sen hetkiseen sisältöön ja 
suunnitelmaan
 Toimitetaan gradupohjalla pitäjälle ja opponoijille 

viimeistään kaksi päivää ennen esitystä

 Kesto 15 min. + 5 min. keskustelua/opponointia

 Apuna voi käyttää tietokonetta ja projektoria, 
piirtoheitintä, taulua ym. rekvisiittaa



Opponointi

 Jonkun toisen esitelmän ja gradudraftin 
vertaisarviointi sekä keskustelun alustus, 
n. 5 min

 Palautetta esitelmästä ja työstä

 Tarkoitus herättää keskustelua

 Keskitytään asiasisältöön, ei 
muotoseikkoihin

 Asiallista ja rakentavaa, ei hyökkäävää



Ohjeita opponointiin

 Kuinka hyvin tutkimusongelma on 
asetettu ja rajattu?

 Onko työn sisältö looginen?

 Millaista lähdemateriaalia on käytetty?

 Onko menetelmät, algoritmit, sovellukset, 
yms. esitelty selkeästi?

 Onko johtopäätöksissä huomioitu työn 
keskeiset asiat?



Tietotekniikan laitos: T&K-profiili

 Laskennalliset tieteet
 Tieteellinen laskenta: mallinnus, simulointi, numeerinen 

analyysi, ratkaisijat

 Optimointi: monitavoitteinen, evoluutio ja memeettinen, 
epäsileä, sovellusorientoitunut

 Signaalinkäsittely ja tiedonlouhinta: langattomat tekniikat, 
biosignaalien käsittely, klusterointi, konenäkö, neurolaskenta

 Mobiilijärjestelmät
 QoS, CoS, Wimax, tietoturva, … 

 Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät
 Semanttiset verkot, agenttiteknologiat, vaativat ohjelmistot, 

vaatimusmäärittely ja monikulttuurinen ohjelmistokehitys

 Inhimilliset ja oppimisen teknologiat
 Virtuaaliset oppimisympäristöt, sisällöntuotanto, koulutuksen 

laatu, …


