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Pro Gradu -tutkielma, tuttavallisemmin gradu, tuo kaikkien maisteriopiskelijoiden opintojen varjoissa vaaniva painajainen. Onko gradu oikeasti
se ylitsepääsemätön este, jonka takia opiskelumotivaatio tippuu pohjalukemiin ja opinnot jäävät kesken? Vai voiko gradu olla se opintojen kirkkain loiston hetki, jota kaivataan myöhemmässä elämässä?

Mistä aihe tutkimukseen?
Graafisen suunnittelun alalla tutkimusaiheiden kirjo on usein muita aloja laajempi. Graafista suunnittelua esiintyy joka puolella niin arkisissa kuin erikoisemmissakin tilanteissa ja näin ollen myös tutkimuksen aihe voi löytyä melkein
mistä tahansa. Gradun voi tehdä esimerkiksi näkkileipäpakettien ulkonäköön
liittyvistä muutoksista rajatun ajanjakson sisällä tai näkörajoitteisten huomioon ottamisesta graafisessa
suunnittelussa. Vain oma mielikuvituksesi – ja
ohjaajan hyväksyntä – on rajana. Graduaiheeksi kannattaa valita itseä kiinnostava
aihe, johon on valmis syventymään. Itselle liian läheisessä aiheessa on vaarana
kyllästyminen, jolloin aihe voi muuttua painajaismaiseksi, kun tutkimus
pakottaa menemään syvemmälle aiheen sisään. Hyvä graduaihe on siis
tutkijalle kiinnostava, mutta ei liian
tuttu.
Miksi se pelottaa?
Gradu on laaja kokonaisuus, joka
vaatii paljon syvällistä tutkimustyötä, kirjoittamista sekä pohdintaa. Tutkimuksen tekeminen saattaa
kuulostaa pelottavalta ja kaukaisel-ta,
mutta oikeastaan muutkin kirjoitus- ja
suunnittelupohjaiset työt sisältävät tutkimista. Gradulta vaan vaaditaan vähän enemmän ja sen täytyy olla esimerkiksi tieteelliseltä
pohjaltaan läpinäkyvä ja lähteiltään moitteeton.
Nämä kriteerit ovat kuitenkin aika yleisiä muissakin
samankaltaisissa tehtävissä. Tutkimuksella ja tutkijalla ei
graafisessa suunnittelussa tarkoiteta lapsuuden mielikuvista tuttua viidakoissa
ja sademetsissä seikkailevaa tyyppiä, joka yrittää selvittää sademetsän pohjan
kasvuston sisältämiä mikrobikantoja oman henkensä uhalla. Graafisen suunnittelun tutkimus on paljon turvallisempaa, vaikka mahdollisuuksia on tietenkin

UMG2015

monia omista valinnoista riippuen. Kokonaisuutena gradu on vain tavallista
kurssityötä suurempi projekti, joka on mahdollista saada hyvän suunnittelun
avulla valmiiksi ilman sen suurempaa stressiä – tai ainakaan uhkaa sademetsän villieläimien suihin joutumisesta.Tutkija ei myöskään koskaan ole yksin
gradua tehdessään. Ohjaaja on aina tukena ja auttaa tutkimuksen solmukohdista eteenpäin tavoitteena paras mahdollinen lopputulos. Tutkimusprosessin
edetessä ohjaajasta tulee tutkijalle yllättävän läheinen ja tärkeä tukihenkilö.

Rakkaus vai raivo?
Gradun kirjoittaminen ja tutkimus tarjoavat mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja parhaimmillaan gradun tekeminen innostaa tutkijan uralle. Tutkijan
uralle päätyminen ei kuitenkaan ole gradun ensisijaisena tavoitteena. Gradun
on tarkoitus olla todiste opiskelijan oman alansa ammattitaidosta ja hyvistä kielellisistä kyvyistä. Maisteriksi valmistumisen jälkeen gradun tekemistä
voi tulla jopa ikävä. Gradua tehtäessä on mahdollista perehtyä tavanomaista syvemmälle kiinnostavaan aiheeseen ja kokea tekevänsä hyödyllistä tutkimusta oman alansa hyväksi. Gradusta on myös mahdollista tehdä mielessään
pelottava ja ahdistava epämääräinen vyyhti, jota ei haluaisi edes ajatella tai
varsinkaan tehdä. Tärkeintä tällaisten tilanteiden ehkäisemisessä on suunnittelu. Hyvin suunniteltu on tutkimuksessakin puoliksi tehty. Hyvin suunniteltu
rakenne helpottaa gradun tekemistä ja tekee siitä arkisemman ja helpommin
lähestyttävän kokonaisuuden. Pelko nousee haasteiden tuntemattomuudesta ja
tästä on helppo selviytyä tutustumalla haasteisiin. Loppujen lopuksi gradu on
vain projekti muiden joukossa ja sen mielekkyydestä ja siihen suhtautumisesta
voi päättää ainoastaan tutkija itse.

Mikä gradu on?
Pro Gradu on yliopisto-opintojen maisterivaiheessa suoritettava
laaja tutkielma, jolla todistetaan opiskelijan pätevyyttä omalla
alallaan. Tutkimuksen aihe on opiskelijan itsensä valittavissa ja
graafisessa suunnittelussa aiheita on laajasti

