TARKISTUSLISTA
Ennen työsi palauttamista tarkista vielä (ainakin) seuraavat seikat. Kun kohta on kunnossa, voit ruksata ruudun .

MUOTO

RAKENNE
KIELI
SISÄLTÖ

 Työni ulkoasu on viimeistelty ohjeiden mukaan.
 Olen tulostanut työn A4-kokoisen paperin yhdelle puolelle.
 Olen laatinut kansilehden mallin mukaisesti.
 Kansilehdessä lukee työn otsikko, oppiaine, tutkielman laji, yliopiston nimi, työn palautuspäivä
ja tekijän nimi.
 Kansilehden jälkeen tulee sisällysluettelo. Sen nimi on SISÄLLYS.
 Olen lihavoinut ja kirjoittanut päälukujen otsikot KAPITEELEIN sisällysluettelossa ja tekstissä.
 Sisällysluettelo vastaa sanamuodoltaan tarkalleen todellisia otsikoita.
 Työni marginaalit ovat ylä- ja alareunassa 2,5 cm, vasemmassa 4 cm ja oikeassa 2 cm.
 Tekstin riviväli on 1,5 ja sisennyksessä 1.
 Käyttämäni fontin pistekoko on leipätekstissä 12 ja alaviitteissä 10.
 Fontti on konstailematon, ja käytän samaa fonttia myös ylä- ja alatunnisteissa.
 Olen tavuttanut asiakirjan automaattisesti ja tarkistanut tavutuksen.
 Olen tasannut tekstin molemmista reunoista.
 Olen aloittanut sivunumeroinnin ensimmäiseltä tekstisivulta ja merkinnyt numeron näkyviin vasta
toiselle sivulle ylämarginaaliin keskelle.
 Olen sivunumeroinut myös lähdeluettelosivut.
 En ole merkinnyt liitteisiin sivunumeroa.
 Olen aloittanut jokaisen pääluvun uudelta sivulta, samoin lähdeluettelon ja liitteet.
 Erotan kappaleet toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä.
 Kun luku loppuu ja sitä seuraa uusi luku otsikoineen, olen jättänyt kaksi riviväliä.
 Pääluvun otsikon jälkeen on tyhjä rivi ennen a) alaluvun otsikkoa tai b) ensimmäistä kappaletta.
 Olen jättänyt tyhjän rivin aina alaluvun otsikon ja ensimmäisen kappaleen väliin.
 Olen tarkistanut, että otsikko ei jää koskaan yksinään ilman leipätekstiä sivun alalaitaan.
 Olen sisentänyt esimerkit ja numeroinut ne juoksevasti.
 Minulla on jokaisessa kappaleessa vähintään kaksi virkettä.
 Kirjoittamani kappaleet eivät ole valtavan pitkiä.
 Tiedän, mitä eroa on luvulla ja kappaleella.
 Olen kursivoinut kielenainekset ja ilmaissut sanojen merkitykset ’puolilainausmerkein’.
 Käytän rajakohtailmauksissa johdonmukaisesti joko ajatusviivaa (esim. 1–2) tai yhdysmerkkiä
(esim. 1 - 2).
 Olen jättänyt taulukon tai kuvion ja leipätekstin väliin normaalisti yhden tyhjän rivin.
 Olen numeroinut taulukot ja kuviot juoksevasti.
 Olen kirjoittanut KAPITEELEIN sanat TAULUKKO tai KUVIO.
 Olen otsikoinut jokaisen taulukon ja kuvion.
 Olen viitannut jokaiseen taulukkoon ja kuvioon leipätekstissä.
 Otsikkoteksti on aina taulukon yläpuolella ja kuvion alapuolella ja päättyy pisteeseen.
 Noudatan lähdeluettelossa Virittäjän mallia.
 Kaikki tekstissä mainitut lähteet esiintyvät lähdeluettelossa.
 Kaikki lähdeluettelossa mainitut lähteet esiintyvät tekstissä.
 Viitteet ovat aina muotoa Itkonen 1966: 31–35
(ei siis Itkonen 1966: 31-35, Itkonen 1966:31–35, Itkonen 1966,31–35, Itkonen 1966,31-35, Itkonen
1966, s. 31–35, Itkonen 66 s. 31–35...).
 Viitteet ovat joko muotoa Itkosen (1966: 31–35) mukaan..., tai ... (Itkonen 1966: 31–35). tai ... .
(Itkonen 1966: 31–35.).
 Olen viitannut leipätekstissä jokaiseen käytettyyn liitteeseen.
 Työ on rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen.
 Teksti on norminmukaista.
 Aineisto on riittävä ja tarkoituksenmukainen.
 Olen esitellyt johdannossa tutkimuskysymykseni selkeästi, ja vastaan niihin myös tutkielman lopussa.
 Aiheeseen sopivat tutkimusmenetelmät on esitelty, ja hallitsen ne.
 Teoriataustaa on riittävästi, ja olen ottanut huomioon tärkeimmät aiemmat tutkimukset.
 Olen määritellyt tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet, ja käytän niitä oikein.
 Aineistoanalyysini on virheetöntä, ja esimerkkejä on sopiva määrä.
 Olen koonnut tutkimuskysymykset ja -tulokset selkeästi ja napakasti.

