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Ari Laitala

Bolognan spagetin pikantti mauste on

jonka soisi löytävän tiensä useampaankin suuhun

tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä kielten 
ja viestinnän taitoja.

Toinen merkittävä näkökulma on siinä, että opiskelija tutustuu 
valitsemaansa aihealueeseen syvällisemmin. Tällä on erityistä 
merkitystä nyt, kun Aallon uudessa kandidaattiohjelmassa am-
matillisten opintojen määrä vähenee. Ideaalitapauksessa kandityö 
pohjustaisi myös diplomityön tekoa. Kovin usein näin ei näytä 
käyvän, mutta tuskinpa laaja-alaisuuttakaan kovin huonona vaih-
toehtona voi pitää.

CLASSIFIED
Harmillisesti on todettava, että kandidaatintöihin ei pääse käsiksi 
kovin helposti yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Kandidaatintöitä 
ei varsinaisesti julkaista. Suoritettuaan työn ja koko seminaarin 
hyväksytysti opiskelijan tulee ladata työn sähköinen (pdf ) versio 
kirjaston tietokantaan, mutta yleisesti saataville ne eivät päädy. 
Tehtyjen töiden tietoja voi kuitenkin selailla etänäkin Tentun Inssi 
-tietokannasta. Tietokanta löytyy helposti Aallon kirjaston etusivulta 
http://lib.aalto.fi/fi/ valitsemalla keltaisesta laatikosta tietokannat 
ja kirjoittamalla tekstilaatikkoon inssi.

Inssissä voi helposti tehdä esim. vapaatekstihakuja haluttujen 
töiden löytämiseksi, mutta työt eivät aukea ilman Aallon tunnuk-
sia. Lukemaan pääsee vain ja ainoastaan marssimalla johonkin 
Aallon kirjastoista, esim. pääkirjastoon Otaniemessä. Paikan päällä 
virkailijalta saa salasanan, jolla tiedostot voi avata. Tämän jälkeen 
tiedoston voi ladata vaikkapa omalle muistitikulle.

Julkaisemattomuuteen löytyy syykin. Töihin hyväksytään kuvi-
tukseksi aineistoa, joka voi olla tekijänoikeuslain alaista materiaalia. 
Kopioiden valmistamiseen ja jakeluun tarvittaisiin näin ollen lupa. 

KANDIDAATINTYÖ

VUONNA 1998 KÄYNNISTYNEEN ns. Bolognan prosessin 
taustalla on tavoite syventää Euroopan integraatiokehitystä kor-
keakoulutuksen alueella. Yksi näkyvimmistä seurauksista – ainakin 
Suomessa – on ollut yliopistotutkinnon muuttaminen kaksiportai-
seksi: kandidaatin tutkintoon (180 op / 3 v) ja maisterin tutkintoon 
(120 op / 2 v).

KANDIDAATINTYÖ SYNTYY SEMINAARISSA
Kandidaatintutkinnon osana suoritetaan kandidaattiseminaari, 
laajuudeltaan usein 10 opintopistettä. Seminaari koostuu noin 
kymmenestä kontaktiopetuskerrasta, tiedonhakuun ja kirjoittami-
seen liittyvistä harjoituksista sekä itse kandidaatintyöstä.

Työn aiheesta sovitaan seminaarin alussa työn ohjaajan kanssa. 
Ohjaajina toimivat tyypillisesti laitoksen tohtorikoulutettavat. 
Toisinaan tohtorit ja professoritkin innostuvat ja ehtivät ohjaa-
maan. Tarjolla on tavallisesti valmiiksi pureskeltuja aiheita, mutta 
omatkin aiheet ovat mahdollisia. Seminaari järjestetään sekä syys- 
että kevätlukukaudella. Varsin monilla laitoksilla kandidaatintyöt 
syntyvät ryhmissä, jolloin ryhmä opiskelijoita perehtyy yhteen 
tutkimusaiheeseen. Jokainen kuitenkin kirjoittaa kandidaatintyön 
itsenäisesti omalla rajauksellaan. Maankäyttötieteiden laitoksella 
työt syntyvät pääsääntöisesti yksilötöinä. Toisten töihin pereh-
dytään lähinnä vain seminaarin päättyessä, jolloin opiskelija 
opponoi yhden työn.

KANDIDAATINTYÖN SYVEMMÄT MERKITYKSET
Kandidaatintyössä, kuten pienempien ja suurempien tutkielmien 
teossa muutenkin, tärkeällä sijalla ovat ns. yleiset akateemiset 
valmiudet (geneeriset taidot). Tarkoituksena on luoda tiedonhaun, 

Homeongelman hallintaan 

huomiota kiinnittävä 

kiinteistöjohtaminen
Kandityö Mika Tarhala Kevät 2014



15MAANKÄYTTÖ 1|2014

Aho Johannes Kiinteistön ylläpidon  
kustannuskehitystietous

Alakomi Joonas Aluebrändäys – Miten sen hyödyt 
saavutetaan?

Alastalo Aino Reaalioptiot kiinteistöinvestointien 
arvioinnissa

Danquah Belinder Saamisen vanhentuminen kiinteistökaupan 
vallintavirhetapauksessa

Eestilä Iiris Määräävä markkina-aseman väärinkäyttö 
päivittäistavarakaupan alalla Suomessa

Erla Tommi Täydennysrakentaminen kaupunkialueella ja 
sen vaikutukset alueen vanhojen asuntojen 
hintatasoon

Järvinen Seppo Yhteismetsää koskevat kiinteistötoimitukset

Kasurinen Joel Maapolitiikan yhteys kuntatalouteen

Katainen Anna Haasteet vuokralaisedustuspalvelun 
 tuottamisessa

Kiiveri Petra Yksityisrahoitusmalli kuntasektorin 
palvelutuotannon toimitilajärjestelyissä

Kontturi Anni Helsingin lähiöiden nykytila

Kuusela Sini Tuottoarvomenetelmän heikkoudet ja 
vahvuudet kiinteistösijoitusten  
arvioinnissa

Laine Sanna-Maari Kiinteistökaupan verkkopalvelu

Lindberg Raoul Utrymme som en tjänst – affärsmodeller för 
coworkingutrymmen

Münster Ilpo Epävarmuuden huomioiminen 
kiinteistöarvioinnissa

Niikko Aappo Kiinteistöliiketoiminnan palveluprosessien 
tehostaminen

Pakarinen Tatu Kameravalvonnan suhde yksityisyyden 
suojaan työelämässä

Raittinen Niko Lauttasaaren aluebrändin kehittyminen osana 
Helsingin historiaa

Seppälä Maija Green CREM

Tiirola Ville Jyväskylän kaupungin maankäyttöpolitiikka

Winstén Nina Laatuvirheet yksityishenkilöiden välisessä 
asuinkiinteistön kaupassa

Virtanen Laura Maapolitiikka kasautumisetujen ja -haittojen 
synnyttäjänä

KIINTEISTÖTALOUDEN KANDIDAAT TISEMINAARISSA  
SYKSYLLÄ 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN KANDIDAATINT YÖT 

GEOMATIIKAN KANDIDAAT TISEMINAARISSA SYKSYLLÄ 2013 
VALMISTUNEET TEKNIIKAN KANDIDAATINT YÖT

Hietanen Eero Suomalaisten paikkatietoaineistojen 
sovittaminen INSPIRE Hydrografia -skeemaan

Joensuu Ville Mannerjäätikön massatasapainon 
havainnointi satelliittigeodesian menetelmin

Koski Christian Vertaileva tutkimus Norjan, Ruotsin ja 
Suomen maastokartoista kansallisissa 
karttapalveluissa

Leirimaa Olli Monikeilaus- ja mobiililaserkeilausaineistojen 
yhdistäminen vesirakenteiden mittauksessa

Rappumäki Saila Heuristinen arviointi webbikarttojen 
käytettävyyden arvioinnissa

Simomaa Jani Karttapohjainen käyttöliittymä osaksi Apros-
mallinnus- ja simulointiohjelmistoa

Toisaalta tämä ongelma olisi helposti ratkaistavissa. Toimitaan 
samoin kuin diplomitöiden kanssa. Käytetään vain kuvia, joihin 
saadaan lupa. Mutta mitä kanditöiden paremmalla saatavuudella 
sitten voitettaisiin?

Mielestäni paljonkin. Nykyisellään työt jäävät suurelta osin 
työn tekijän ja ohjaajan väliseksi tiedonvaihdannaksi ja keski-
näiseksi oppimiseksi. Töiden aihepiirit ja sisällöt ovat kuitenkin 
usein sellaisia, että niiden voisi olettaa herättävän laajempaakin 
kiinnostusta. Tämän väittämän paikkansa pitävyyttä voi jokainen 
helposti testata oheista taulukkoa syksyn 2013 töistä. Luulenpa, 
että varsin moni lukija löytää sieltä vähintäänkin yhden työn, johon 
olisi kiinnostavaa tutustua.

KOLMATTA TEHTÄVÄÄ TEKEMÄÄN!
Yliopistojen kolmanneksi tehtäväksi on sanottu yhteiskunnallista 
vaikuttamista. Mielestäni vapaasti saatavilla olevat kandityöt 
olisivat oiva lisä tähän vaikuttamiseen. Tämä siitä huolimatta, että 
kanditöiden on sanottu olevan kovin pintapuolista aiheeseen 
tutustumista. Jossain määrin tämä on toki tottakin, mutta suurin 
osa töistä on kuitenkin huolella ja taitavasti; motivoidusti ellei 
peräti intohimoisesti tehtyjä. Niiden sisältämät kirjallisuuskat-
saukset perustuvat usein kansainvälisiin tieteellisiin artikkeleihin 
ja sisältävät tietoa, mistä meillä täällä Suomessa ei välttämättä olla 
edes kunnolla hajulla.

Lisäksi kanditöillä on puolellaan eräs merkittävä valtti – lukija-
ystävällisyys. Kandityöt ovat lähtökohtaisesti tiiviitä ja helppo-
lukuisia. Ne sisältävät uusia näkökulmia ja innovatiivista ajattelua. 
Ne vastaavat kysymykseen siitä, kannattaako aihepiiriin syventyä 
enemmän ja mistä tuota syventävää tietoa helposti löytyisi lisää.

Kiinteistökaupan  verkkopalvelu

Kandityö 
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