TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ
Liite FM-tutkielmaan
Maisterintutkinnon kypsyysnäyte

Oulun yliopisto
Luonnontieteellinen tiedekunta

Laitos:

Pääaine:

Maantieteen laitos

Maantiede

Tekijä (Sukunimi ja etunimet, myös entinen sukunimi):

Etunimi Sukunimi (Omaasukua)

Opiskelijanumero:

1234007

Tutkielman
sivumäärä:

77 + IX liit.

Tutkielman nimi (suomeksi; muun kielinen nimi ilmoitetaan vain jos se on tutkielman kieli):

Tilan diskurssin tiloja. Spatiaalisuuden problematiikka kulttuurimaantieteen metodologiassa
Asiasanat:

Tila, paikka, maisema, luonto, ympäristö, metodologia, empiria

Tiivistelmä (kirjoitetaan vapaamuotoisesti, selväsanaisesti ja lyhyin lauserakentein, ks. ohje seuraavalla sivulla):

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit,
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad
minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti
quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam
libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis
aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum
rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus
asperiores repellat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Muita tietoja:
Paikka ja päiväys:

Tämä on malli, älä liitä graduusi, ks. ohjeet
Oulussa, 29.2.2013
Toukokuu 2013

Opinnäytetyön tiivistelmälomakkeen täyttöohjeet
Tiivistelmäliite liitetään kaikkiin pro gradu -tutkielmiin nimiölehden jälkeen (toiseksi sivuksi).
HUOM: Laturi-järjestelmän kautta tarkastettaviin ja julkaistaviin tutkielmiin ei luonnollisesti
liitetä enää allekirjoitettua tiivistelmää.
Käytä tiivistelmälomakkeen täyttämisessä esiasetettuja muotoiluja (kirjaisin: Calibri 10 /
lihavointi osassa tietueita). Täytä lomakkeen valkoiset tietuealueet.
Laitos:

Maantieteen laitos (on esitäytettynä).

Pääaine:

Maantieteen laitoksen opiskelijoilla pääaineena on maantiede. Jos olet aloittanut ennen lukuvuotta 2009 ja olet
suorittanut pääaineopinnot suunnittelumaantieteestä, niin merkitse se pääaineeksi. Lisätietoja amanuenssilta.

Tekijä, opiskelijan nimi:

Kirjoita ensin tekijän sukunimi ja sitten etunimet. (Myös entinen sukunimi merkitään.)

Opiskelijanumero ja tutkielman sivumäärä:

Merkitse henkilökohtainen opiskelijanumerosi ruutuun. Tutkielman sivumäärän (esim. ”77 s.”) lisäksi merkitään
liitteiden lukumäärä (esim. ”+ IX liit.”). Jos liitteitä ei ole, niin merkitään vain sivumäärä.

Tutkielman eli pro gradun nimi:

Kirjoita tähän tutkielman suomenkielinen nimi. Muu kuin suomenkielinen nimi merkitään vain siinä tapauksessa,
että ko. kieli on työn alkuperäiskieli.

Asiasanat:

Kohtaan merkitään tutkielman asiasanat (avainsanat).

Tiivistelmäteksti, eli kypsyysnäytteen teksti:

Tiivistelmä eli kypsyysnäyte laaditaan vapaamuotoisesti, selväsanaisesti ja lyhyin lauserakentein. Käytä
tiivistelmässä lomakkeen esiasetettuja muotoiluja (kirjaisin: Arial; kirjasinkoko ja -tyyppi: 10/normaali; riviväli: 1,5;
välistys ennen kappaletta: 6 pt; tasaus: vasen; tavutus: ei päällä). Ks. tiivistelmästä malli-pdf.
Tiivistelmässä eli kypsyysnäytteessä tuodaan esille seuraavat asiat:
tutkielman aihe
tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
käytetyt tutkimusmenetelmät (jos tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen
materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on
mainittava käytetyt metodit)
keskeiset tutkimustulokset
tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Muita tietoja:

Kohta voidaan jättää täyttämättä, ellei ole tutkielmasta ole erityistä huomautettavaa (esim. luottamuksellinen,
tutkielma on laadittu osana tiettyä projektia, tilaajan toivomuksia jne.).

Muista lisätä paikka ja päiväys alimmalle riville.

