
Kypsyysnäytteiden opintojaksokuvaukset, esimerkkejä 
 

Sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on opintojakso, 
jonka laajuus on 0 op. Tässä liitteessä on esimerkkejä opintojaksokuvauksista.  

Suomenkielinen kypsyysnäyte  / Maturity Examination in Finnish 
 

Alempi tutkinto: 

xxxxxxx Kypsyysnäyte suomeksi (LuK) 0 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa suomenkielisen tekstin, jolla hän osoittaa hallitsevansa 
kandidaatintutkielman aihepiirin ja moitteettoman tieteellisen asiatyylin. 

Sisältö: Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on suomi, on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa 
perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen kielen taitoa. 

Suoritustavat: Suomenkieliseksi kypsyysnäytteeksi hyväksytään suomen kielellä kirjoitettu 
kandidaatintutkielma tai muulla kielellä kirjoitetun kandidaatintutkielman suomenkielinen tiivistelmä.  

Arvosteluperusteet: Tekstin asiasisältö ja jäsentyneisyys sekä asiatyylinen kirjallinen ilmaisu. Kypsyysnäyte 
arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta. Vain molemmilla tavoilla hyväksytty kypsyysnäyte oikeuttaa 
saamaan kandidaatin tutkinnon. 

Opettajat: Kandidaatintutkielman ohjaaja. 

Kampus: Joensuu ja Kuopio. 

Lisätiedot: Opetuskieli: suomi. 

 

Ylempi tutkinto: 

xxxxxxx Kypsyysnäyte suomeksi (YTM) 0 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa suomenkielisen tekstin, jolla hän osoittaa hallitsevansa pro 
gradu -tutkielman aihepiirin ja moitteettoman tieteellisen asiatyylin. 

Sisältö: Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on suomi, on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa 
perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen kielen taitoa, mikäli kielitaitoa ei ole osoitettu 
aiemmassa tutkinnossa.  

Suoritustavat:  

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman suomenkielinen tiivistelmä. 

Arvosteluperusteet: Tekstin asiasisältö ja jäsentyneisyys sekä asiatyylinen kirjallinen ilmaisu. Kypsyysnäyte 
arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta. Vain molemmilla tavoilla hyväksytty kypsyysnäyte oikeuttaa 
saamaan tutkinnon. 

Opettajat: Pro gradu -tutkielman ohjaaja. 

Lisätiedot: Opetuskieli: suomi. 
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Ruotsinkielinen kypsyysnäyte / Maturity Examination in Swedish 
 

Alempi tutkinto: 

xxxxxxx Kypsyysnäyte ruotsiksi (KTK) 0 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa ruotsinkielisen tekstin, jolla hän osoittaa hallitsevansa 
kandidaatintutkielman aihepiirin ja moitteettoman tieteellisen asiatyylin. 

Sisältö: Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa 
perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä ruotsin kielen taitoa. 

Suoritustavat: Ruotsinkieliseksi kypsyysnäytteeksi hyväksytään ruotsin kielellä kirjoitettu 
kandidaatintutkielma tai muulla kielellä kirjoitetun kandidaatintutkielman ruotsinkielinen tiivistelmä.   

Arvosteluperusteet: Tekstin asiasisältö ja jäsentyneisyys sekä asiatyylinen kirjallinen ilmaisu. Kypsyysnäyte 
arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta. Vain molemmilla tavoilla hyväksytty kypsyysnäyte oikeuttaa 
saamaan kandidaatin tutkinnon. 

Tarjontatieto: Tämän kypsyysnäytteen suorittavat vain ne pääaineopiskelijat, joiden koulusivistyskieli on 
ruotsi. 

Opettajat: Kandidaatintutkielman ohjaaja.  

Ajankohta: Suoritetaan ennen kandidaatintutkielman arvostelua. 

Kampus: Joensuu ja Kuopio. 

Lisätiedot: Opetuskieli: ruotsi. Opiskelijalle, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suositellaan myös 
suomenkielisen kypsyysnäytteen suorittamista. 

 

Ylempi tutkinto: 

xxxxxxx Kypsyysnäyte ruotsiksi (TtM) 0 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa ruotsinkielisen tekstin, jolla hän osoittaa hallitsevansa pro gradu 
-tutkielman aihepiirin ja moitteettoman tieteellisen asiatyylin. 

Sisältö: Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa 
perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä ruotsin kielen taitoa. 

Suoritustavat: Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään ruotsin kielellä kirjoitettu pro gradu -
tutkielma tai muulla kielellä kirjoitetun tutkielman ruotsinkielinen tiivistelmä.  

Arvosteluperusteet: Tekstin asiasisältö ja jäsentyneisyys sekä asiatyylinen kirjallinen ilmaisu. Kypsyysnäyte 
arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta. Vain molemmilla tavoilla hyväksytty kypsyysnäyte oikeuttaa 
saamaan tutkinnon. 

Tarjontatieto: Tämän kypsyysnäytteen suorittavat vain ne pääaineopiskelijat, joiden koulusivistyskieli on 
ruotsi. 

Opettajat: Pro gradu -tutkielman ohjaaja.  

Lisätiedot: Opetuskieli: ruotsi.  
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Vieraalla kielellä kirjoitettu kypsyysnäyte / Maturity Examination in a Foreign Language 
Alempi tutkinto: 

xxxxxxx Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HTK) 0 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa tekstin, jolla hän osoittaa hallitsevansa kandidaatintutkielman 
aihepiirin. 

Sisältö: Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, voi hakea osaston/laitoksen 
johtajalta lupaa kirjoittaa kypsyysnäyte muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Päätöksen saatuaan 
opiskelija kirjoittaa päätöksessä määrätyllä kielellä kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä 
opinnäytteen alaan. 

Suoritustavat: Vieraalla kielellä kirjoitettu kandidaatintutkielma tai suomen tai ruotsin kielellä kirjoitetun 
kandidaatintutkielman vieraskielinen tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteeksi, jos opiskelijan 
koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi. 

Arvosteluperusteet: Tekstin asiasisältö ja jäsentyneisyys. Kypsyysnäyte arvioidaan sisällön osalta. 

Tarjontatieto: Tämän kypsyysnäytteen suorittavat vain ne pääaineopiskelijat, joiden koulusivistyskieli on 
muu kuin suomi tai ruotsi. Opiskelija voi halutessaan kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi.  

Opettajat: Kandidaatintutkielman ohjaaja. 

Kampus: Joensuu ja Kuopio. 

Lisätiedot: Opetuskieli: osaston/laitoksen johtajan määräämä kieli.  

 

Ylempi tutkinto: 

xxxxxxx Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM) 0 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa tekstin, jolla hän osoittaa hallitsevansa pro gradu -tutkielman 
aihepiirin. 

Sisältö: Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, voi hakea osaston/laitoksen 
johtajalta lupaa kirjoittaa kypsyysnäyte muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Päätöksen saatuaan 
opiskelija kirjoittaa päätöksessä määrätyllä kielellä kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä 
opinnäytteen alaan. 

Suoritustavat: Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään vieraskielinen pro gradu -tutkielma tai 
sen tiivistelmä. 

Arvosteluperusteet: Tekstin asiasisältö ja jäsentyneisyys. Kypsyysnäyte arvioidaan sisällön osalta. 

Tarjontatieto: Tämän kypsyysnäytteen suorittavat vain ne pääaineopiskelijat, joiden koulusivistyskieli on 
muu kuin suomi tai ruotsi.  

Opettajat: Pro gradu -tutkielman ohjaaja. 

Kampus: Joensuu ja Kuopio. 

Lisätiedot: Opetuskieli: osaston/laitoksen johtajan määräämä kieli. Englanninkielisissä maisteriohjelmissa 
kypsyyskoe kirjoitetaan aina englanniksi. 
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