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Tietotekniikan pro gradu 
-seminaari, kevät 2011

Gradujen arvostelusta

Tommi Kärkkäinen
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Muistutus: 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
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Mitäs siis piti olla jo tehtynä?

 Aihe valittuna

 Lähdemateriaaleja kasattuna (ja mieluusti 
jo vähän analysoituna)

 Tavoitteet ja ohjaajat määritettyinä

 Esitys pidettynä

 Gradua tehtynä
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Tilannearviota esitysten ym. 
pohjalta

 Gradu ei Korpissa
 Jesse (SaaS kehykset)
 Olli (Käyttöliittymäkehitys älypuhelimille)
 Jarmo (Aktiivitaulun käyttö 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa; Leena, 

Tommi)
 Marko R (Pedagoginen johtaminen; Leena ja Tommi)
 Mikko (InSitua teknisesti; Vesa, ?)
 Markus V (Reaaliaikaista konenäköä pilvilaskennalla; Ville T, Arvo V)

 Monipuolinen määrä lähteitä ja työn taustan penkomista (1xSLR)
 Aihe(piiri) hyvin hahmotettu kaikilla, täsmälliset 

tavoitteet/tutkimusongelmat elävät vielä
 Keskeisten käsitteiden määritys hyvin läsnä mutta vaatii useissa töissä 

vielä täsmennystä
 Aika vähän mainintoja tutkimusmenetelmistä
 Aika vähän näkemyksiä koko työn rakenteesta
 Lopulta hyvin eri määrä varsinaista tekemistä jo takana itse kullakin
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Pro gradu –tutkielmien arvostelu

 31.7.2011 asti kahdeksanportainen asteikko
 l = erinomainen/excellent/laudatur
 e = erittäin hyvä/especially good/eximia cum laude 

approbatur
 m = hyvin hyvä/very good/magna cum laude 

approbatur
 c = hyvä/good/cum laude approbatur
 n = hyvin tyydyttävä/very satisfactory/non sine laude 

approbatur
 b = tyydyttävä/satisfactory/lubenter approbatur
 a = välttävä/sufficient/approbatur
 i = kehno/poor/improbatur

 1.8.2011 alkaen viisiportainen asteikko 
kurssiarvosteluja vastaavasti (5~l&e, 4~m, 
3~c&n, 2~b, 1~a (i=hylätty))



6

Arvostelun osa-alueet

 Lähteiden valinta ja perehtyneisyys

 Tutkimuksen jäsentely (osat, johdonmukaisuus)

 Teoreettinen osuus (syvyys, kattavuus)

 Empiirinen osuus (suunnittelu, toteutus)

 Tekijän itsenäisyys ja työn omintakeisuus

 Esittämisen selkeys ja kieliasu

 Tutkielman viimeistelyaste

 Lomake: http://users.jyu.fi/~tka/opetus/kevat11/arviointilomake.pdf

 Lisäksi aiheen/sisällön vaativuus ja yleisarvio

http://users.jyu.fi/~tka/opetus/kevat11/arviointilomake.pdf
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Arvosteluohjeet (I)



Arvosteluohjeet (II)
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Arvosteluohjeet (III)

9Ohjedokumentti: http://users.jyu.fi/~tka/opetus/kevat11/Gradun_arvosteluohje.pdf

http://users.jyu.fi/~tka/opetus/kevat11/Gradun_arvosteluohje.pdf
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Omasta arvioinnistani…
 Lähteiden valinta ja perehtyneisyys

 Lähteiden luokittelu (akateemiset kirjat, tutkimusartikkelit, tekniset kirjat, weppilähteet)

 Lähteet ja Perehtyneisyys voivat erota lomakkeessa (esim. käytännön osaaminen)

 Tutkimuksen jäsentely (osat, johdonmukaisuus)
 Looginen rakenne (sisäisten viittausten suunta), tarvittavien sisältöosien kokonaisuus

 Tutkimuksen tavoitteet ja yleiset johtopäätökset niiden toteutumisesta

 Teoreettinen osuus (syvyys, kattavuus)
 Työn aiheen kannalta relevantit asiat syvällisesti (ymmärrys vs. copy-paste)

 Empiirinen osuus (suunnittelu, toteutus)
 Tavoitteet/hypoteesit/konstruktion ominaisuudet; tutkimusmenetelmä ja aineisto

 Tulosten tarkastelu teoriataustaan (= nykytietämykseen) reflektoiden

 Tekijän itsenäisyys ja työn omintakeisuus
 Ohjauksen määrä ja laatu? (Sitä saa!!! (Jos ei saa valitukset mulle heti! (Paitsi omista 

ohjauksista ;-))) Tietotekniikan gradukulttuurin perusgenreistä vai jostain ihan muusta?

 Itsenäisyys ja Omintakeisuus voivat erota lomakkeessa

 Esittämisen selkeys ja kieliasu
 Arvosteltavan version perusteella

 Tutkielman viimeistelyaste
 Onko muutospyynnöt huomioitu? Paljolti edellisten kohtien min-normi…

 Lisäksi aiheen/sisällön vaativuus (Y/P/A/S/J-tasoinen orientaatio)
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Arvosteluprosessista

 Tekijä jättää työn tarkastukseen (ohjaajan kautta)
 Laitos (= Tommi) määrää tarkastajat (yleensä 

sovitaan ohjaajien kanssa)
 Tarkastajat laativat kirjallisen lausunnon ja 

ehdottavat arvosanaa
 Opiskelija saa lausunnon opintotoimiston kautta 

(itse tykkään arvostelun face2face-läpikäynnistä 
tässä välissä; etäopiskelijoille sopimusasia)

 Jos OK suoritus rekisteriin, gradu kansiin 
(opintotoimiston kautta) ja tutkinnon haku 
kuntoon!

 HUOM: Tarkastus ja hyväksyntä ei vaadi fyysistä 
läsnäoloa (Tutkintoa varten 
tutkinnonhakulomakkeen allekirjoitus)
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Seminaarin jatkot (toka kelmu)

 Esittäjäryhmien pienryhmätapaamiset
 Keskustellaan oman työn tilanteesta vertaisryhmässä
 Ryhmä määrittää oman työtapansa (esim. V voi miettiä 

jakautuvansa kahtia omalla kerrallaan)
 Oltava paikalla oman pienryhmän aikana (pl. 

sairaustapaukset  ja ylivoimaiset esteet -> ryhmänvaihto)
 Eli ei edellytetä läsnäoloa kuin yhden kerran viimeisten 

viiden kerran aikana (Gradua tehtävä!)
 Tommi konsultoi ryhmää mutta ei vedä sitä (resurssi)

 Seminaarin rooli tukea oman gradun edistymistä
 Jos katsotte tarpeelliseksi tavataan yhdessä vielä esim. 

19.5. ja tehdään kokonaisyhteenveto tilanteesta? 
(Seminaarin suoritus edellyttää todellista G-statustietoa, 
kerääminen?)


