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1 TAVOITE 

 

Tämän ohjeen tavoitteena on tarjota neuvoja tuotantotalouden diplomityön kirjoittamiseen sekä 

tarjota muotoiluohjeet kirjallista diplomityötä varten. Ohjetta on tarkoitus kehittää jatkuvasti, joten 

opiskelijat ja diplomitöiden ohjaajat ja tarkastajat voivat lähettää ohjetta koskevia parannus- ja 

lisäysehdotuksia koulutusohjelman johtajalle.  

 

2 TYÖN RAKENNE 

 

Diplomityön rakenne noudattaa tiettyä kaavaa, jossa sivujen tulee olla tietyssä järjestyksessä. 

Sivujen järjestys on seuraava: 

1.  Nimiösivu 

2.  Tiivistelmä suomeksi (poikkeuksena englanninkielinen diplomityö, joissa ensin 

englanninkielinen tiivistelmä) 

3.  Tiivistelmä englanniksi (Abstract) 

4.  Alkusanat 

5.  Sisällysluettelo 

6.  Kuva-, taulukko- ja kaavaluettelo (tarvittaessa) 

7.  Työssä käytetyt lyhenteet (tarvittaessa) 

8.  Tekstikappaleet (aiheesta ja käsittelytavasta riippuen noin 7-12 lukua johdanto ja 

yhteenveto mukaan luettuna) 

9.  Lähteet 

10. Liitteet. 

 

2.1 Nimiösivu 

 

Nimiösivulla tarkoitetaan diplomityön ensimmäistä sivua, jossa on mainittu yliopisto, tiedekunta, 

laitos, diplomityön otsikko, tarkastajat, ohjaaja sekä päiväys. Nimiösivun mallipohja löytyy 

Dippamapista. 

 

2.2 Tiivistelmä 

 

Tiivistelmä on suppea (yksi A4) diplomityön kirjallinen esittely. Tiivistelmässä selostetaan työn 

keskeinen sisältö (tavoite, käytetyt tutkimusmenetelmät, tulokset ja johtopäätökset). Tiivistelmä 
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kirjoitetaan kahtena versiona: suomen ja englannin kielellä tuotantotalouden käyttämän mallin 

mukaan. Tiivistelmä on oltava ymmärrettävissä sellaisenaan ilman, että lukija tutustuu/on tutustunut 

diplomityöraporttiin kokonaisuudessaan. Tiivistelmä on aina julkinen asiakirja, joka ei saa sisältää 

mitään luottamuksellisia tietoja. 

 

Tiivistelmän kirjoittamiseen kannattaa panostaa, koska se on juuri se osa työstäsi, jota useat ihmiset 

tulevat tulevaisuudessa lukemaan esim. rekrytointitilanteissa. Tiivistelmä julkaistaan myös 

LUTPub:ssa kuvaamaan ja markkinoimaan diplomityötäsi.  

 

2.3 Alkusanat 

 

Diplomityön alkusanoissa tekijä voi kiittää työn valmistumista edistäneitä tahoja. Alkusanat ovat 

tekijän henkilökohtainen lyhyt kuvaus opintojen tai diplomityön vaiheista. Alkusanat ovat 

muodoltaan vapaat.  

2.4 Sisällysluettelo 

 

Kuten tutkimussuunnitelma myös työn alustava sisällysluettelo on hyvä tehdä mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Alustavaa sisällysluetteloa voi käyttää apuna tutkimussuunnitelmaa tehtäessä ja 

päinvastoin. Sisällysluettelo auttaa jäsentämään asioita; sitä voi käyttää työn käytännön toteuttamisen 

suunnitelmana. Diplomityön tulee edetä loogisesti ja eri osa-alueiden on oltava tasapainossa. 

Sisällysluettelon rakenne riippuu työn aiheesta. Ohessa esimerkinomainen sisällysluettelo: 

1.  JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

1.4 Raportin rakenne  

3.  TEORIALUVUT (1-N lukua) 

4.  SOVELTAVAT LUVUT (1-N lukua) 

5.  TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

5.1 Työn keskeiset tulokset 

5.2 Tulosten arviointi 

5.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 
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6.  YHTEENVETO 

LÄHTEET 

LIITTEET 

2.5 Tekstikappaleet 

2.5.1 Johdanto 

 

Johdannossa käsiteltäviä asioita ovat: 

1.)  Työn tausta. Tässä osassa vastataan seuraavanlaisiin kysymyksiin: Miten työn aihe on 

ajankohtainen? Miksi aihe on tärkeä? Mihin työ liittyy, mistä aihe on saatu? 

2.)  Tavoitteet ja rajaus. Mitkä ovat työn keskeiset tavoitteet (tämä on hyvä ilmaista kootusti 

yhdessä lauseessa)? Mikä on työn aihepiiri, mitkä rajat sille on asetettu? Mitä työssä 

käsitellään, mihin etsitään vastauksia ja ratkaisuja? Rajauksista tulee käydä selkeästi ilmi, 

mitkä asiat sisällytetään tutkimukseen ja mitkä jätetään sen ulkopuolelle. Rajaukset on 

myös perusteltava. 

3.)  Tutkimuksen toteutus. Raportti on osa koko diplomityötä ja tässä luvussa on hyvä 

korostaa sitä osaa työstä, mikä ei näy itse raportista. Miten asetettuihin tavoitteisiin aiotaan 

päästä? Miten ongelmat ratkaistaan? Mikä on työn aikataulu? Mistä työvaiheista 

työskentely koostuu? Mitä menetelmiä ja toimintatapoja käytetään? 

4.)  Raportin rakenne. Tässä kuvataan, miten työstä muodostuu työn aiheessa määritetty 

asiakokonaisuus. Raportissa ei saa olla yhtään irrallista lukua tai kappaletta vaan ne on 

kytkettävä toisiinsa eheäksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Raportin rakenne voidaan 

kuvata ns. input/output -kaavion avulla (kts. kuva 1 alla). Jokainen luku tarvitsee ja saa 

jotakin syöttötietoja, näitä tietoja käsitellään ja muokataan ko. luvussa ja tuloksena syntyy 

tietoa, jota voidaan hyödyntää seuraavan luvun syöttötietona. Raportin rakenteen 

kuvauksen perusteella lukija hahmottaa työstä ns. punaisen langan. 
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Kuva 1. Esimerkki input/output -kaaviosta. 

 

2.5.2 Teorialuvut 

 

Teorialuvuissa kuvataan työn aihepiiriin liittyvää teoriaa työn rajauksen asettamissa puitteissa. 

Teorialuvut eivät ole irrallisia vaan ne tulee kytkeä osaksi kokonaisuutta. Teorialukujen määrä riippuu 

työn luonteesta (n. 2-4 kpl). Näissä luvuissa ei tulisi kuvata mitään, mitä ei työn myöhemmässä 

vaiheessa jollakin tavalla hyödynnetä. Teorian perusteella on johdettavissa vaatimuksia, joihin työn 

”käytännön osassa” (soveltavat luvut) etsitään vastauksia ja ratkaisuja. 

 

2.5.3 Soveltavat luvut 

 

Tässä luvussa kuvataan sitä yritystä, johon työtä ollaan tekemässä. Esiteltäviä asioita voivat olla 

yrityksen yleisesittely (historia, toimiala, tuotteet, avainlukuja jne.), yrityksen nykytilan ja ongelmien 

kuvaus käsiteltävään aihepiiriin liittyen sekä ongelmista johdetut tavoitteet ja vaatimukset. Luvun 

painotus riippuu tehtävän työn sisällöstä ja tavoitteista. 

 

Soveltavien lukujen tarkoituksena on rakentaa tai kehittää teorian ja yrityksen ongelmien ja 

informaation pohjalta ratkaisu, joka täyttää työlle määritetyt tavoitteet. Soveltavissa luvuissa 

kuvataan, miten ongelma(t) saadaan ratkaistuksi. Lukujen määrä riippuu työn luonteesta (n. 2-5). 

Soveltavat luvut ovat työn ns. käytännön osuus. 

 

Input  

Kuvaa mitä syöttötietoja 

luku saa ja tarvitsee. 

Luku 1: Otsikko 

Kuvaa miten syöttötietoa 

käsitellään luvussa. 

Output 

Kuvaa mitä tietoa luku 

tuottaa (tämä tieto on 

syöttötietona 

myöhemmille luvuille) 

Input Luku 2: Otsikko Output 

jne. jne. jne. 
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2.5.4 Tulokset ja niiden arviointi  

 

Tässä luvussa tehdään johtopäätöksiä työn tuloksista ja arvioidaan niiden merkitystä. Luvussa 

käsitellään mitkä ovat työn vaikutukset teorian ja/tai käytännön kannalta. Luvussa tuodaan esille 

tulosten perusteella havaitut jatkotoimenpiteet ja suositukset. Luvussa voidaan käsitellä myös työhön 

liittyviä rajoituksia sekä mahdollisia ideoita jatkotutkimusta varten. Tuloksen ja niiden arviointi 

voidaan otsikoida myös esim. Johtopäätökset.  

 

2.5.5 Yhteenveto 

 

Yhteenvetoon kootaan työn käytännölliset ja teoreettiset tulokset. Kerrotaan, mitä on tehty, mitkä 

olivat keskeisimmät lopputulokset. Yhteenvedossa ei kerrota uutta asiaa. Yhteenvedossa ei viitata 

aikaisempaan tekstiin, esim. ei kirjoiteta ”kuten kohdassa 3.1 sanottiin” vaan kirjoitetaan tämän 

kohdan teksti myös yhteenvetoon. Näin lukijan on helpompi pysyä tarinassa mukana, ei tarvitse palata 

työssä taaksepäin tarkistamaan viittauksien kohteena olevaa tekstiä. Yhteenvedossa kannattaa 

painottaa niitä asioita, jotka vaativat tekijältään suuren työmäärän; tekijä saa kehua itseään. 

 

2.6 Lähdeluettelo 

 

Diplomitöissä käytetään viittausjärjestelmänä nimi ja vuosi -järjestelmää eli Harvardin 

viittausjärjestelmää. Viitteet järjestetään lähdeluetteloon aakkosjärjestykseen ensimmäisen tekijän 

mukaan. Jos samalta tekijältä tai tekijäryhmältä on useampia lähteitä, ne luetellaan 

julkaisuajankohdan mukaan. Jos sama tekijä on julkaissut samana vuonna useita teoksia joihin 

viitataan, ne erotetaan toisistaan merkitsemällä julkaisuvuoden jälkeen pienaakkonen (1999a, 1999b 

jne.). Jos julkaisun tekijä ei käy ilmi julkaisusta, tekijän paikalle merkitään lyhenne Anon. tai viitataan 

julkaisun nimeen. Työssä käytetään ja lähdeluetteloon sijoitetaan vain lähteitä joihin on viitattu. Pitkä 

lähdeluettelo ei ole itseisarvo. Katso lisää lähteisiin viittaamisesta kohdassa 5 Kirjallisuuden 

käyttäminen 

 

2.7 Liitteet 

 

Liitteet antavat tyypillisesti lisäinformaatiota käsiteltävästä aiheesta, mutta eivät kuitenkaan ole 

välttämättömiä työn ymmärtämisen kannalta. Isot taulukot ja esimerkiksi tilaa vievät matemaattiset 
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johdattelut on hyvä esittää liitteinä. Liitteen otsikko sijoitetaan sivun yläreunaan. Liitteet 

numeroidaan. Jos numero merkitään sivun oikeaan ylälaitaan, käytetään roomalaisia numeroita (Liite 

I, Liite II). Jos numero asetetaan liitteen otsikon eteen, käytetään arabialaisia numeroita (Liite 1. 

Otsikko; Liite 2. Otsikko). Jos liite on monisivuinen, jatkosivut merkitään esimerkin mukaan: 

 

Esim. 1  Liite I, 1 

Liite I, 2 jne. 

 

Esim. 2  Liite 1. Otsikko 

• liitesivun alareunaan kirjoitetaan (jatkuu) 

• ja jatkosivun oikeaan ylälaitaan kirjoitetaan (liite 1 jatkoa) 

 

Liitesivuja ei numeroida. 

3 PAKOLLISET JA SUOSITELTAVAT MUOTOSEIKAT 

 

Diplomityöraportin tekemiseen liittyy pakollisia ja suosituksenomaisia muotoseikkoja. Tärkeintä 

muotoilussa on, että työ näyttää siistiltä, on helposti luettava, ja muotoilussa noudatetaan yhtenäistä 

linjaa läpi työn. 

Pakolliset muotoseikat: 

1. Nimiösivun ulkoasu 

2. Tiivistelmän ulkoasu ja sisältö 

3. Harvardin lähdeviittaustekniikka 

4. Kappaleiden väliin tyhjä rivi 

 

Suositeltavat muotoseikat: 

1.  Sivujen järjestys 

2.  Riviväli 1,5 

3.  Fonttikoko 12 (fontti joko New Times Roman tai Courier) 

4.  Taulukkoteksti taulukon yläpuolelle (käytä mahdollisuuksien mukaan samaa 

taulukkotyyliä) 

5.  Kuvateksti kuvan alapuolelle 

6.  Nimiölehti on opinnäytteen ensimmäinen sivu (eli sivu 1), mutta numerointi 

merkitään näkyviin vasta sisällysluettelosivusta alkaen.  
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7.  Uusi pääluku (esim. luku 4) alkaa uudelta sivulta 

8.  Numeroi ja otsikoi liitteet (esim. LIITE 1/7 Talouden tunnusluvut kaudella 1999-

2001) 

9.  Marginaalit (vasen 5 cm, oikea 2 cm, ylä 3,5 cm ja ala 2,5 cm) 

10. Jos kielenä englanti, käytetään amerikan englantia 

3.1 Otsikointi 

 

Tekstin tulee edetä loogisesti ilman turhaa toistoa. Otsikot jäsentävät tekstiä. Otsikon tulee kuvata 

sitä seuraavan tekstikappaleen sisältöä ytimekkäästi, ja alaotsikoiden tulee olla alisteisia pääotsikolle, 

ks. esimerkki: 

 

 
3 Nimikkeiden luokittelu 

   3.1 ABC-analyysi 

   3.2 Kysyntäprofiiliin perustuva luokittelu 

 

 

8.2 Haitat 

   8.2.1 Joustavuus 

   8.2.2 Rahoitus 

 

Otsikot ovat informatiivisia, ja alaotsikot selvästi 

alisteisia pääotsikolle. 

EI näin! Otsikot ovat epämääräisiä, 

eivätkä alaotsikot liity kunnolla 

pääotsikkoon. 

 

Muista vielä: 

 Pitäydy 1. ja 2. tason otsikoissa. 3. tason otsikot ovat harvoin tarpeellisia. Lyhyet, yksinäiset 

tekstikappaleet eivät vaadi omaa otsikkoa. 

 Jos pääluku on jaettu alalukuihin, alalukuja on oltava vähintään kaksi.  

 Alaotsikko ei ole jatke yläotsikolle, vaan sen on oltava ymmärrettävä myös yksin (EI näin: 1. 

Kysynnän ennustaminen 1.1. Palveluyrityksessä, vaan 1.1. esim: Kysynnän ennustaminen 

palveluyrityksessä) 

 Otsikointi ei ole ainoa tapa jäsentää tekstiä, vaan tarkemmalle tasolle mentäessä voi käyttää 

esimerkiksi ranskalaisia viivoja tai taulukoita. 
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3.2 Kuvat ja taulukot 

 

Kuvat ja taulukot havainnollistavat aihetta usein hyvin. Joskus on kuitenkin pohdittava, onko ne 

viisaampaa sijoittaa varsinaisten käsittelykappaleiden sijaan liitteisiin. Myös tällöin kuvia ja 

taulukoita on käsiteltävä tekstissä ja niihin on viitattava.  

 

Muita ohjeita kuviin ja taulukoihin liittyen: 

 Kuvat ja taulukot numeroidaan juoksevasti. Sekä taulukoilla että kuvilla on omat juoksevat 

numeronsa.  

 Taulukoissa on sekä rivejä että sarakkeita (taulukko vs. lista). 

 Taulukon numero ja otsikko ovat taulukon yläpuolella. 

 Samaa taulukkotyyliä ja värimaailmaa käytetään mahdollisuuksien mukaan koko työssä. 

 Kuvassa numero ja otsikko ovat kuvan alapuolella. 

 Kuvissa ei ole kaksoisotsikointia. 

 Graafisten kuvien x- ja y-akselit nimetään. 

 Skannaamisen sijaan suositellaan piirrettyjä kuvia. Lähde on silti mainittava.  

 Jos käytetään esimerkiksi kuvaa ulkomaisesta lähteestä, kuvateksti käännetään pätevin 

termein.  

 Tiivistelmässä kuvien ja taulukoiden käyttö ei ole sallittua. 

 

3.3 Kaavat 

 

Kaavoja käytettäessä 

 kaavat numeroidaan juoksevasti oikeaan reunaan 

 kaavoissa ja tekstissä muuttujat kursivoidaan 

 operaattorit ja funktiot kirjoitetaan normaalitekstillä.  
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4 KIELI JA KIELENTARKASTUS 

 

Diplomityö tehdään suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Englannin kielisissä ohjelmissa 

diplomityön kielenä on englanti. 

 

Luettavuus, esitystapa ja kieliasu kuuluvat diplomityön arvosteluperusteisiin. Työn tekijä vastaa työn 

kielestä: onko työssä kirjoitusvirheitä, onko esitys selkeää ja hyvää. Ohjaava professori voi 

kommentoida, ja usein kommentoikin, työn kieliasua - kieleen liittyvä palautekin on syytä ottaa 

todesta. 

 

Kieliasun on oltava moitteetonta ja sellaista, että myös ulkopuolinen lukija ymmärtää tekstin. 

Diplomityö on julkinen asiakirja ja sen selkeä kieliasu antaa hyvän vaikutelman kirjoittajasta ja 

parantaa tekstin uskottavuutta. Jos käytät sivistyssanoja, niin varmista että ymmärrät niiden sisällön 

oikein. Poista kaikki turhat sanat, jotka eivät tuo tekstiin mitään lisäarvoa ja kirjoita mahdollisimman 

ytimekkäästi.  

 

Tieteellinen teksti, joka myös diplomityö on, raportoi tieteellisin menetelmin saatua tietoa. Teksti 

kirjoitetaan passiivissa, sen kieli on yksiselitteistä ja siinä käytetyt käsitteet on määritelty. Tieteellinen 

teksti käy dialogia muiden aiemmin samasta aiheesta kirjoitettujen tekstien kanssa. Muilta lainatut 

ajatukset erotetaan omista käyttämällä lähdeviitteitä. (Luukka 2002)  

 

Tieteellisen kirjoittamisen ja hyvät kielen perustaidot (esim. suomen kielen kirjoitusviestinnässä 

opitut) ovat diplomityössä tarpeellisia. Lisäoppia tarvittaessa diplomityön kirjoittamiseen: 

 LUT kielikeskus, opintojakso FV18A4001 Tekniikan tutkimusviestintä (2 op) 

 Nykänen, Olli: Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville 

 Hirsjärvi, Sirkka - Remes, Pirkko - Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 

 

Diplomityöt englannin kielellä: 

Yliopisto ei vaadi kielentarkistusta, eikä se tai tuotantotalouden laitos maksa kielentarkistuksen 

kuluja.  Jos työn teettäjä vaatii englanniksi kirjoitettua diplomityötä, teettäjä vastaa myös kielen 

kääntämisestä/tarkistuksesta. 
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Poikkeuksena ovat englannin kielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Englannin kielisissä ohjelmissa 

diplomityö tehdään aina englannin kielellä, jolloin työn tekijä (opiskelija) vastaa kieliasun 

oikeellisuudesta. 

 

5 KIRJALLISUUDEN KÄYTTÄMINEN  

 

Tekstissä viitteet annetaan mahdollisimman lähellä viittauskohtaa. Viittaukset sijoitetaan sulkuihin. 

Haastatteluista merkitään lähdeluetteloon päivämäärä, paikka ja haastateltavan arvo. Jos lähes koko 

kappale on samasta lähteestä, voi viittauksen merkitä kappaleen loppuun, pisteen jälkeen. Suorat 

lainaukset tulee laittaa lainausmerkkeihin. Jos teoksella on toimittaja, merkitään tekijä (toim.). Alla 

on muutamia esimerkkejä viitteistä tekstin sisällä sekä lähdeluettelossa: 

 

Esimerkkejä viitteestä tekstin sisällä: 

 - Kyky johtaa tehokkaasti teknologiaa on Virtasen (1994, s. 233) mukaan… 

 - … organisaatioiden kilpailukykyisyyden mitaksi 1900-luvulla (Mattila ja 

Kolehmainen 1994, s. 143). 

 - Jos kirjan tekijöitä on useampia: … mitaksi 1900-luvulla (Häkkinen et al. 1994, s. 

143). 

Esimerkki kirjasta lähdeluettelossa: 

 Haavikko, R. & Ruth, J.-E. (toim.) 1984. Luovuuden ulottuvuudet. Espoo, Weilin + 

Göös. 392 s. 

Esimerkki lehtiartikkelista lähdeluettelossa: 

 Stratton, C. R. 1976. Needs assessment for communication system design.  Journal 

of Technical Writing and Communication. Vol. 6, nro. 2, s. 135-144. 

   Esimerkki internet –lähteestä lähdeluettelossa: 

 Lehtonen, Kari. 25.1.1997. Internet-lähteisiin viittaaminen. [WWW-dokumentti]. 

[viitattu 10.1.2002]. Saatavissa: http://www.hit.fi/~lehtonen/intlviit.html. 

Esimerkki haastattelusta lähdeluettelossa: 

 Pekkanen, Matti. 2012. Markkinointipäällikkö. Onek Oy. Haastattelu. 5.8.2012. 

Esimerkki raportista: 

 IMF, 2000. World Economic Outlook 2001, International Monetary Fund, 

Washington. 
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Yksityiskohtaisempia ohjeita viittaamisesta löytyy esimerkiksi:  

 SFS 5831 –standardi (sähköisiin dokumentteihin viittaaminen)  

 Kirjaston kotisivut: www.lut.fi/fi/kirjasto ja sieltä ”ohjeet” 

 Tirronen, Kerttu. 1987. Teknisen kirjoituksen laatiminen. Helsinki STS r.y. 89 s. ISBN 951-

9110-36-4 

 

Diplomityöstä tulisi käydä ilmi, että työn tekijä on paneutunut aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. 

Mitä syvempää paneutumista työ osoittaa, sitä parempi työ on; kappalemääräisiä vaatimuksia ei ole. 

Perusoppikirjoista sekä luentokalvoista löytyy perustietoa ja mahdollisesti hyviä lähdevinkkejä. 

Aiheen syvällinen käsittely edellyttää kuitenkin yleensä perehtymistä myös toisenlaisiin lähteisiin 

kuten tieteellisiin artikkeleihin, tutkimusraportteihin, lisensiaatintöihin tai väitöskirjoihin. Jos 

aiheesta ei todella tunnu löytyvän mitään muita lähteitä kuin peruskurssien luentokalvoja, on hyvä 

tarkistaa aiheen rajausta ja/tai hakusanoja ohjaajan kanssa. Mikään lähde ei ole ehdottomasti kielletty, 

kyse on siitä, mihin tarkoitukseen lähdettä käytetään.   

 

Muita vinkkejä lähteisiin liittyen: 

 Teoriatiedon pohjaksi suositellaan tietokannoista löytyviä lähteitä. 

 Luentokalvojen ja peruskurssikirjojen käyttöä kannattaa pohtia kriittisesti. 

 Artikkelilähteitä käyttäessäsi huomioi myös niiden ajankohtaisuus liittyen aiheeseesi. 

Tuoreista artikkeleista löytyy yleensä viimeisin tieteellinen tieto aiheeseen liittyen, mutta 

aiheesta saattaa löytyä myös vanhempia klassikkojulkaisuja.   

 Kandi- ja DI-työn tuloksiin voi viitata, mutta niistä ei poimita suoraan viittauksia 

teorialähteisiin vaan kuten muutoinkin, käytetään alkuperäislähteitä. 

 Muista lähdekritiikki, eli arvioi tiedon käyttökelpoisuutta ja lähteen luotettavuutta aina oman 

työsi kannalta. Eri lähteet sopivat eri käyttöön.  

 

Jos jokin tieto on peräisin lähteestä, lähde on aina mainittava. Tutkimuksissa on aina eroteltava 

lähteistä saatu teksti omasta tekstistä! Myös yritysten toimintakertomukset, lehtiartikkelit, 

nettisivut, ja julkaisematon materiaali kuten haastattelut, ovat lähteitä, jotka tulee mainita. Vaikka 

lähteitä olisi käytetty ainoastaan tehtyjen oletusten perustana (esim. haastattelua tyypillisen tietyn 

toimialan yrityksen kustannusrakenteen pohjana), tulee lähteet merkitä. Käytettyjen kuvien, 

taulukoiden yms. materiaalin lähteet tulee myös ilmoittaa. Lähde voidaan kertoa kuvatekstissä. Myös 

silloin, kun on muokattu jotakin lähteessä esitettyä mallia tai kuvaa, on alkuperäinen lähde mainittava, 
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ja kerrottava, kuinka sitä on käytetty. Lähteiden asianmukainen merkitseminen antaa myös paremman 

kuvan kirjallisuuteen perehtymisestä. 

 

Diplomityö tehdään kokonaisuudessaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. LUT:lla on käytössä 

plagioinnintunnistusohjelmisto (Turnitin), jolla pyritään tukemaan hyvien tieteellisten käytäntöjen 

toteutumista opinnäytetöissä. Kaikki opinnäytetyöt ajetaan Turnitin läpi ja opiskelija voi hyödyntää 

ko. ohjelmaa etenkin diplomityön loppuvaiheessa. Turnitin käyttö on ohjeistettu Tutan 

Diplomityökurssin Moodle sivustolla.  

 

6 ESIMERKKIEN KÄYTTÄMINEN 

 

Hyvä esimerkkien käyttäminen elävöittää diplomityötä ja antaa kuvan siitä, että kirjoittaja osaa 

soveltaa esittelemiään malleja. Esimerkin ei aina tarvitse kuvata tarkasti täysin todellista tilannetta. 

Esimerkiksi oppikirjoissa demonstroidaan tuotannonsuunnittelua usein yksinkertaistetuilla 

tapauksilla, joissa tuotteita on vain pari, ja tuoterakenteet ovat yksinkertaisempia kuin 

todellisuudessa. Esimerkit voivat olla esimerkiksi lasku- tai yritysesimerkkejä.  

 

Jos käytät laskuesimerkkiä, seuraavien asioiden pitäisi tulla ilmi: 

 Mitä laskuesimerkillä halutaan osoittaa? 

 Onko esimerkkiä varten tehty oletuksia? Mitä? 

 Miten esimerkissä käytetyt luvut on valittu?  

 Mitä yksiköitä käytetään? 

 HUOM. Tarvittavien tietojen laskuesimerkin ymmärtämiseksi tulee olla mukana! 

 

Laskuesimerkkejä käyttäessä täytyy säilyttää sisäinen logiikka. Jos esimerkiksi yrityksen 

liikevaihdolle on annettu esimerkissä jokin arvo, ei toisessa kohdassa voi käyttää toista arvoa. 

Käytettyjen oletusten pitäisi olla realistisia, esimerkiksi riippumattoman kysynnän keskihajonta ei 

käytännössä koskaan ole 0.  

 

Työn aiheesta riippuu, sopiiko laskennallisten esimerkkien käyttö työhön. Laskennallisella 

esimerkillä voi havainnollistaa vaikkapa kahden toimintatapamallin eroa. Esimerkki tällaiseen 

tarkoituksen käytetystä laskuesimerkistä löytyy seuraavasta artikkelista: 
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7 PROSESSIKIRJOITTAMINEN 

 

Tutkimusraportin kirjoittamisessa voidaan soveltaa iteratiivista kirjoittamistapaa, jossa kutakin jo 

kirjoitettua osaa käydään läpi kerta toisensa jälkeen yhä uudelleen tekstiä vähitellen parannellen. Tätä 

kirjoittamistapaa kutsutaan prosessikirjoittamiseksi. Tunnusomaista on, että kirjoitettavan tekstin 

asiasisältö muotoutuu vähitellen toisiaan seuraavien uudelleenkirjoittamisten tuloksena. 

Prosessikirjoittamiselle on ominaista, että kirjoittaminen ei välttämättä etene järjestelmällisesti alusta 

loppuun; joku osa on kirjoitettu valmiiksi, joku osa on työn alla ja jotakin osaa ei ole vielä mietitty 

ollenkaan. 

 

Prosessikirjoittaminen tarkoittaa asioiden dokumentointia sitä mukaa, kun prosessi etenee. 

Dokumentoi aina kaikki tapaamiset ja palaverit, kirjoita asiat paperille, kun luet lähdemateriaalia. 

Diplomityötä tehtäessä prosessikirjoittamista voi soveltaa tehdyn sisällysluettelon mukaisesti. 

Tutkimussuunnitelma tehdään työn alkuvaiheessa; samanaikaisesti tulisi kirjoittaa itse diplomityöhön 

nämä samat asiat eli ongelma-alueen kuvausta, tavoitteita, rajauksia jne. 

 

Kun työ tehdään yritykseen, on seuraava luonnollinen vaihe tutustua yritykseen yleisesti ja erityisesti 

siihen osa-alueeseen, jota työ käsittelee. Dokumentoi nämä asiat samalla, kun niihin olet tutustunut! 

Seuraavaksi tutustutaan teoriaan ja etsitään siitä ja jo olemassaolevista sovelluksista 

ratkaisuvaihtoehtoja. Kirjoita nämä asiat seuraaviksi luvuiksi työhösi! Näin edetään loppuun saakka 

ja työn valmistuu ikäänkuin itsestään ja mikä tärkeintä, aikataulussaan. 

 

Prosessikirjoittamisessa on useita etuja: 

 lähestytään mahdollisimman suoraan tutkimusraportin lopullista muotoa 

 teksti tulee käytyä läpi useaan kertaan, joten on mahdollisuus muokata ja parantaa sitä 

koko ajan 

 kirjoittajalla on koko tutkimusprojektin ajan mahdollisimman pitkälle viety, kirjoitettu 

versio lopullisesta tutkimusraportistaan; tätä voi käyttää apuna, kun pyydetään 

kommentteja työstä muilta henkilöiltä 

 kun asiat dokumentoidaan heti silloin, kun ne ovat ajankohtaisia, ne muistaa parhaiten; 

myöhemmässä vaiheessa homma on hankalampaa 
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