
Terveystieteiden tiedekunta  

 

OPINNÄYTETYÖN (ylempi korkeakoulututkinto) OHJAUSSUUNNITELMA 

 

OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄ 

Nimi 
 

Opiskelijanumero 

Sähköpostiosoite Pääaine/koulutusohjelma 
 

OPINNÄYTETYÖ 

Opinnäytetyön otsikko ja laajuus (työnimi) 
 
 

1. ohjaaja  
 

Yhteystiedot 

2. ohjaaja: 
 

Yhteystiedot 

Tutkimustyön suorittamispaikka (nimi, yhteystiedot) 
 

OPINNÄYTETYÖPROSESSI 

Alkamisajankohta  
 

Arvioitu valmistumisajankohta 
 

Yhdessä sovitut asiat:  
Opinnäytetyön tekijä ja ohjaajat tapaavat opinnäytetyön ohjaukseen liittyen vähintään ______ kertaa/opinnäytetyöprosessi 

ym. 
 

Opiskelijan ja ohjaajan keskinäinen työskentelysopimus  

Opiskelija  

 vastaa opinnäytetyön tekemisestä ja tuloksista 

 noudattaa tutkimustyötä tehdessään yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita 

 valmistautuu ohjauspalaveihin (ohjauksessa käsiteltävä materiaali toimitetaan ohjaajalle vähintään viikkoa ennen 
tapaamista 

 on sovitusti yhteydessä ohjaajaan  

 etenee opinnäytetyön tekemisessä sovitun aikataulun mukaan  

 ym. 

 
 
Ohjaaja  

 ohjaa opinnäytetyön tekemistä 

 antaa sovitussa aikataulussa suullista ja/tai kirjallista palautetta  

 ym.  
 
Ohjaussopimus purkautuu, jos ohjaajat vaihtuvat. Ohjaajat voidaan vaihtaa perustellusta syystä laitosjohtajan päätöksellä. 
Jos sekä ohjaavat että opinnäytetyön aihe vaihtuvat, ko. opinnäytetyöprosessi keskeytyy. 
Kuopiossa  
 

____/____ 201_ 

 Allekirjoitukset: 

Opiskelija:   

1. ohjaaja:  

2. ohjaaja:  

 

  



Terveystieteiden tiedekunta  

 

OPINNÄYTETYÖN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) HOPS 

 
Opiskelijan nimi 

 

Opiskelijanumero 

Opinnäytetyön nimi 

 

1. ohjaaja 

 

2. ohjaaja 

 

 

Toimenpide*) Suunniteltu suoritusaika 
(kk/vuosi) 

Suoritettu (pvm/ohjaajan kuittaus) 

Tutkimusaiheesta sopiminen   

Ohjausasiakirjan ja graduHOPSin laatiminen   

Tutkimussuunnitelman työstäminen   

Tutkimussuunnitelman hyväksyminen    

Tutkimuslupien hakeminen    

Aineiston kerääminen   

Aineiston analyysi   

Opinnäytetyön raportin versioiden laatiminen:   

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

Opinnäytetyön arvioitavaksi jättäminen   

Palautekeskustelu    

Kuopiossa                   ____/____  

Allekirjoitukset: 

Opiskelija Vastuuohjaaja 

 

*)Toimenpidekenttiä voi poistaa ja lisätä tarpeen mukaan. 

2 alkuperäistä kpl: 1 opiskelijalle ja 1 pääohjaajalle (säilytys oppiaineessa) 

Graduhopsia voidaan päivittää opiskelijan tai ohjaajan esityksestä tarpeen mukaan. 
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