
Syventävien opintojen opinnäyte ja sitä koskevat määräykset 1.8.2014 alkaen 

(Ohje päivitetty 26.6.2019) 

 

(TTtdk:n tiedekuntaneuvosto 24.4.2013.) 

Itä-Suomen yliopistossa otetaan 1.9.2018 kaikissa tiedekunnissa käyttöön Pro gradu tutkielmien ja 

syventävien opintojen opinnäytetöiden osalta sähköinen tarkastus ja hyväksymisprosessi. Alla olevat 

ohjeet on päivitetty sen mukaisesti. 

 

Yleiset ohjeet 

 

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan 

suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohjausprosessia ja ohjeita. 

Suositukset koskevat seuraavia kokonaisuuksia: 

• opinnäytetyön prosessikaavio 

• pro gradu –tutkielman ja syventävien opintojen opinnäytetyön ohje 

• opinnäytetyön ohjaussuunnitelma (-lomake) ja opinnäytetyön hops (-lomake) 

Suositukset tulivat voimaan 1.8.2014.  

Lääketiede ja hammaslääketiede noudattavat 1.8.2014 lähtien yllä kuvattuja terveystieteiden 

tiedekunnan uudistettuja yleisiä opinnäytetyöohjeita, jotka on laadittu tiedekunnan 

koulutusohjelmien/pääaineiden yhteisessä opinnäytetyöprosessin uudistusryhmässä. Päätöksen 

mukaan kussakin koulutusohjelmassa tai pääaineessa kirjoitettavan opinnäytetyön muodoista 

säännellään tarkemmin niiden opetussuunnitelmissa tai erillisissä ohjeissa. 

Yllä olevan pohjalta ja osin rinnakkain tiedekunnan prosessiuudistuksen kanssa hammaslääketieteen 

ja lääketieteen tarkennetut ohjeet valmisteltiin asiaa varten kootussa työryhmässä. Ohjeet on näkyvissä 

julkaistu mm. sähköisessä lääketieteen opinto-oppaassa (Kamussa). 

Oleellinen muutos aiempaan on se, että lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnäytetyöstä annetaan 

tiedekunnan muiden opinnäytetöiden mukaisesti arvosana (1-5 –asteikolla). Lisäksi käyttöön otettiin 

työtä ohjaavana elementtinä Turnitin –plagiaatintunnistusohjelma. Opinnäytetyön laajuus on 

pääsääntöisesti 20 op. Tieteellisestä artikkelista opiskelija saa rekisteriinsä 25 op:n merkinnän. Erillistä 

suomenkielistä raporttia ei 25 op:n suoritukseen tarvita.  

Oppiaineen vastuuhenkilö hyväksyy ohjaajat. Tarkastajat sekä lopullisen työn hyväksyy lääketieteen 

laitoksen johtaja. 

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte: 

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluu yliopistojen tutkinnoista annetun VN:n asetuksen (2004/794) 

15 §:n mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman 

syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. Pro 

gradu –tutkielmat ja syventävien opintojen tutkielmat/kirjalliset työt ovat julkisia opinnäytteitä. 

Tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, 

tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen 

viestintään. Hammaslääketieteen ja lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön laajuus on 20 tai 



25 opintopistettä. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen 

osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja 

arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. (Terveystieteiden 

tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 7 §) 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia mm. itsenäiseen tiedonhankintaan, 

tiedon analysointiin ja kriittiseen arviointiin, tutkimustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, 

tieteellisten menetelmien käyttöön sekä tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tavoitteena on, että 

opiskelija kykenee laatimaan tieteelliset kriteerit täyttävän opinnäytetyön. 

OPINNÄYTETYÖN MUODOT 

Opinnäytetyön voi tehdä jollakin seuraavista tavoista:  

1) Kokeellisen, kliinisen tai muun empiirisen tutkimustyön tekeminen ja raportin 

kirjoittaminen tutkimustyöstä. Tutkimusraportti noudattaa tieteellisen kirjoittamisen 

periaatteita. (Katso ohjeet verkossa.) 

2) Referee-käytännön mukaisessa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistava alkuperäisartikkeli. 

Artikkelin tulee sisältää tutkimuksen keskeisimmät asiat (mm. tavoitteet, tausta, 

tutkimusmenetelmät, kohdejoukko, teoriapohja, tulokset sekä luettelo artikkelissa käytetyistä 

lähteistä). Opiskelija kirjoittaa tutkimusaiheestaan suomenkielistä tekstiä 

Opinnäytetyöseminaarien 1 ja 2 yhteydessä. Artikkelimuotoisen opinnäytteen kirjoittajan tulee 

osoittaa, että hän hallitsee tutkimusprosessin. Opinnäytteen tekijän tulee pääsääntöisesti olla 

artikkelin 1. kirjoittaja (TT tiedekunnan linjaus). Mikäli opiskelija on 2. tai 3. kirjoittaja, tulee 

asiasta laatia yhdessä pääohjaajan kanssa selvitys, joka toimitetaan työn hyväksymisprosessiin 

liittyen muiden asiakirjojen ohessa laitosjohtajalle tiedoksi ja arvioitavaksi. 

Jos tutkimuksesta on suunnitteilla artikkeli myöhemmin tai artikkelia ei jostain syystä vielä 

haluta lähettää lehteen, opinnäytetyö tulee kirjoittaa ensimmäisen vaihtoehdon mukaiseen 

raporttimuotoon. Kertaalleen rekisteriin kirjattua suoritusta ei voi myöhemmin avata ja 

laajuutta muuttaa. 

3) Laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus.  

 

Opinnäytetyön kieli 

 

Äidinkieleltään ruotsinkielinen opiskelija voi kirjoittaa opinnäytetyönsä ruotsiksi. Erityistapauksissa 

opinnäytetyön voi kirjoittaa myös vieraalla kielellä. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos työn 

ohjaaja on englanninkielinen. 

TT tiedekunnan opinnäytetöiden ohjeellinen laajuus 

• 20 opintopistettä – n. 30 - 45 sivua 

• 30 opintopistettä – n. 50 - 80 sivua 

• 40 opintopistettä – n. 60 - 90 sivua 

 

Laajuus voi vaihdella tieteenaloittain ja opinnäytetyön aiheen mukaan. Mikäli opinnäytetyön laajuus 

on kuitenkin tiedekunnan ohjeellista sivumäärää pienempi, tulee opiskelijan jättää selvitys työhön 

käytetystä ajasta lääketieteen laitoksen johtajalle samalla kun opiskelija jättää työnsä hyväksyttäväksi. 

(Lääketieteen laitoksen johtoryhmän päätös k. 2016) 

Opinnäytetyöhön käytettävän ajan mitoituksen lähtökohdaksi suositellaan seuraavia 

kokonaistuntimääriä: 1 opintopiste on 27 tuntia ja 20 opintopistettä vastaa 540 tuntia (n. 70 työpäivän 

työmäärä) ja esim. 30 opintopistettä vastaa n. 800 tuntia (yksi lukukausi täysipäiväistä työtä). 



Opinnäytetyön suorittamiseen voi kuulua lisäksi opetussuunnitelmassa määriteltyjä tai ohjaajan 

kanssa sovittavia metodologisia opintoja. 

OPINNÄYTETYÖN OHJAUS JA VASTUUT 

 

Opinnäytetyölle esitetään (Esitys/päätös ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohjaajiksi –

lomakkeella) pääsääntöisesti 2 ohjaajaa (TT tiedekunnan linjaus), joita oppiaineen vastuuhenkilö 

puoltaa. Työllä voi myös erityistapauksissa olla 1 tai kolme ohjaajaa. Esitys toimitetaan laitoksen 

johtajan hyväksyttäväksi.  

Ohjaajina ja tarkastajina toimivat ensisijaisesti professorit, dosentit, kliiniset opettajat, lehtorit ja muut 

yliopiston opettajat ja tutkijat. Muiden, esimerkiksi yliopiston ulkopuolisten ohjaajien ja tarkastajien 

sopivuus tehtävään tulee ensin hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä. 

Opiskelija sopii ohjaajiensa kanssa työn ohjausprosessista. Opiskelija ja ohjaajat täyttävät yhdessä 

ohjaussopimuslomakkeen. 

Opinnäytetyön ohjaajia voidaan vaihtaa oppiaineen kanssa neuvotellen, esim.: 

• kun ohjaaja ei ole enää käytettävissä (siirtynyt muihin tehtäviin, eläkkeelle ym.) 

• opinnäytetyö ei etene 

• ristiriitatilanteissa  

 

Opinnäytetyön tehtävänä on osoittaa opiskelijan kypsyyttä itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn sekä -

osaamiseen. Vastuu opinnäytetyön tekemisestä ja tuloksista on opiskelijalla. Ohjaajat tukevat 

opiskelijaa opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija saa ohjausta opinnäytetyöhön 

liittyvissä erityiskysymyksissä ohjaajan kanssa sovituissa tapaamisissa.  

OPINNÄYTETYÖN TARKASTAMINEN  

 

Opinnäytetyölle tulee tehdä Turnitin –plagiaatintunnistus (Rehtorin päätös 18.12.2014 ja Akateemisen 

rehtorin päätös 22.12.2015). Opiskelija jättää opinnäytetyön virallisesti tarkastukseen Asiointipalvelussa 

ja liittää mukaan plagi-raportin (tarkemmin menettelyohjeissa alla). Laitoksen johtaja määrää 

pääohjaajan esityksestä opinnäytetyölle kaksi tarkastajaa, joista ensimmäinen tarkastaja on yksi työn 

ohjaajista ja toinen kyseisen tieteenalan edustaja siinä vaiheessa, kun opinnäyte jätetään 

tarkastettavaksi.  

Tarkastajat saavat opinnäytetyön tarkastettavaksi sähköisessä prosessissa.  Opinnäytetyö arvioidaan ja 

täytetään arviointilomake, joka toimitetaan ohjeen mukaan oppiaineeseen. Terveystieteiden 

tiedekunnassa on käytössä yhteiset tutkielmien arviointiperusteet. Itä-Suomen yliopiston 

tutkintosäännön 35 pykälän mukaan ”…tarkastajien on annettava kirjallinen lausunto tutkielmasta, 

gradujen osalta myös ehdotus arvosanaksi tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty”.  

Tarkastajat arvioivat opinnäytetyöt arvosana-asteikolla 1 – 5 (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, 

erinomainen). Opiskelija voi sähköisessä prosessissa antaa vastauksen arvioinnista ennen 

opinnäytetyön hyväksymisestä päättämistä. Laitoksen johtaja hyväksyy opinnäytetyön. 

Opiskelija ilmoittaa, hyväksyykö hän arvioinnin vai haluaako hän keskeyttää arviointiprosessin. 

Tutkintosäännön 35 pykälän mukaan ”opiskelija voi pyytää opinnäytetyön arvostelun keskeyttämistä. 

Arviointiprosessi voidaan keskeyttää vain kerran”. Opiskelijan käynnistäessä arviointiprosessin uudelleen, 

on hänen täytynyt kirjoittaa opinnäyte ainakin osin uudelleen tai tehdä siihen laajoja korjauksia.  



Opinnäytetyön arvostelua koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija saa hakea Itä-Suomen 

yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua neljäntoista päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN 

 

Opinnäytetyöt on julkaistu 1.1.2012 alkaen sähköisesti ja ne ovat luettavissa kirjaston e-julkaisut –

sivulla. Jos opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa (tieteellinen artikkeli), se on saatavissa vain 

kampuskirjastoissa sähköisessä muodossa (ei lainattavissa eikä hakukoneiden saavutettavissa) 

(Akateemisen rehtorin päätös UEF dnro 1671/12.02.01.02/2011). 

 

Itä-Suomen yliopiston opintojohtosääntö (1.8.2019) (korvaa aiemman tutkintojohtosäännön 

vuodelta 2014) 

36 § Syventävien opintojen opinnäytteen tarkastaminen ja arviointi 

Syventävien opintojen opinnäytteen voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan 

tutkimusprojektiin. Työn muodosta päättää opinnäytteen pääohjaaja opetussuunnitelman määrittämissä rajoissa. 

Kahden tai useamman opiskelijan yhteisessä työssä tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin 

opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioitavissa.  

Syventävien opintojen opinnäyte voidaan hyväksyä kahden eri pääaineen tutkielmana (ns. kaksoisgradu). 

Edellytyksistä päättää tiedekuntaneuvosto osana opetussuunnitelmaa. 

Syventävien opintojen opinnäytteet ovat julkisia opinnäytteitä ja ne julkaistaan opiskelijan luvalla kirjaston 

sähköisessä julkaisujärjestelmässä.   

Syventävien opintojen opinnäytteelle määrätään kaksi tarkastajaa, joista toisen tulee pääsääntöisesti olla ohjaaja. 

Jos ohjaaja on esteellinen hallintolain 28 §:n mukaisesti, yksikön johtaja määrää hänen tilalleen toisen tarkastajan.     

Tarkastajat tulee määrätä, kun opiskelija on jättänyt opinnäytteen lopullisen version tarkastukseen. Syventävien 

opintojen opinnäytteen tarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa opinnäytteestä ja pro gradu -tutkielman 

osalta myös ehdotus sen arvosanaksi kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty.   

Opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen ennen päätöstä opinnäytetyön arvioinnista. 

Arvosanaehdotuksen ja vastineen antamisen välille on opiskelijalle varattava riittävästi aikaa tutustua arvostelun 

perusteisiin. Päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisesti.     Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon 

opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä 

plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydest 

 

Opinnäytetyötä tai kypsyysnäytettä ei voi korvata aiemmilla opinnoilla. 

 

Opintosuoritusta koskevasta muutoksenhausta säädetään Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännössä 

(50§), katso http://www.uef.fi/opiskelu/lait. Oikaisupyyntö tehdään yliopiston 

muutoksenhakulautakunnalle. 

  

http://www.uef.fi/opiskelu/lait


Opinnäytetyön opintoneuvonta 

• Syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeet ovat lääketieteen sähköisessä opinto-oppaassa 

(Kamu) 

• Lääketieteen laitoksen hallinto 

• Oppiaineiden vastuuhenkilöt, opettajat, opetushoitajat, oppiaineiden kansliat 

• Kielikeskus: äidinkielen ja kirjallisen viestinnän opettajat (Lääketieteen alojen opiskelijoille on 

laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa - 

http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet ) 

• Kirjasto 

Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: 

https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-

tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx  

ja opiskelijalle KAMUsta: 

https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/  

Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: 

https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luominen  

Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX).  

 

Tarkemmat opinnäytetyön ohjeet löytyvät alla olevasta prosessikaaviosta. 

 

  

http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet
https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx
https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx
https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/
https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luominen


Menettelyohjeet 

Ohje opiskelijalle Syventävien opintojen opinnäytetyön 

(opinnäytetyö) vaiheet1 

Ohjaajat 

 

 

 

 

Ota yhteys oppiaineeseen 

(oppiaineen vastuuhenkilö, hops-

ohjaaja, opettaja ym.): 

➢ keskustele tutkimusaiheesta ja 

mahdollisista ohjaajista.  

 

 

Opinnäytetyön aiheen kartoittaminen 

 

Opinnäytetyön aiheen/idean voi saada 

lueonnoilta, alan kirjallisuudesta, tieteellisistä 

julkaisuista ja omien kokemusten perusteella. 

Oppiaineet esittelevät tutkimusaiheita esim. 

infotilaisuuksissa, erillisillä opintojaksoilla, 

tutkimusryhmien esittelytilaisuuksissa ja www-

sivuillaan. 

 

Opinnäytetyön aiheen ja toteutustavan 

suunnittelu 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteys tutkielman ohjaajiin 

➢ keskustele tutkimusaiheestasi 

(valinta, rajaus, toteutustapa) 

➢ sovi tutkielman ohjauksesta ja 

aikataulusta 

➢ laadi tutkimussuunnitelma 

ennen tutkimuksen aloittamista 

(käsitellään yleensä 

opinnäytetyö-seminaareissa) 

➢ toimita ilmoittautuminen 

oppiaineeseen hyväksymistä ja 

Oodiin kirjaamista varten 

 

Suorita Opinnäytetyöseminaari 1 

viimeistään tässä vaiheessa 

 

Ohjaajien nimeäminen 

 

Oppiaineen vastuuhenkilö hyväksyy 

opinnäytetyölle 2 ohjaajaa (erityistapauksissa 1 tai 

3). 

 

Ohjaussopimuksen laatiminen 

 

Kirjallisuuden hankinta ja siihen tutustuminen 

 

Aiheen rajaaminen 

 

Tutkimussuunnitelman laatiminen 

 

Lomakkeet 

 

Ilmoittautumislomake ja tutkimus-suunnitelma 

toimitetaan oppiaineeseen hyväksyttäväksi. 

 

 Opinnäytetyöseminaari 1 

Suositellaan käytäväksi ennen 

opinnäytetyöprosessin käynnistämistä tai 

viimeistään tutkimussuunnitelmaa laadittaessa. 

 

 

 

 

➢ Täyttävät 

Ilmoittautumislomakkeen yhdessä 

opiskelijan kanssa 

➢ Keskustelevat opiskelijan kanssa 

tutkimusaiheesta ja sen 

toteuttamisesta 

➢ Tukevat opiskelijaa 

tutkimussuunnitelman teossa.  

➢ Hyväksyvät tutkimussuunnitelman 

➢ Sopivat opiskelijan kanssa 

opinnäytetyön aikataulusta ja 

ohjauksesta (ohjaussopimuksen 

täyttäminen) 

 

 

Hae tarvittavat tutkimusluvat 

tarvittaessa yhdessä ohjaajiesi 

kanssa. 

 

Kerää, käsittele ja analysoi 

aineistoasi tai suorita tarvittavat 

kokeet ja analysoi niiden tulokset. 

 

Kirjoita opinnäytetyötäsi ja 

osallistu Opinnäytetyöseminaariin 

2 

 

 

 

On suositeltavaa käyttää Turnitin 

–plagiaatintunnistusjärjestelmää 

jo työn varsinaisessa 

 

Tarvittavien lupien (tutkimuslupa, eettisen 

toimikunnan lausunto ym.) hakeminen 

 

Aineiston kerääminen, käsittely ja analysointi tai 

kokeiden suorittaminen ja analysointi 

 

Tulosten raportointi 

 

Kirjoittaminen 

 

Opinnäytetyöseminaari 2 

Suositellaan käytäväksi siinä vaiheessa, kun 

opiskelija kirjoittaa omaa opinnäytetyötään. 

 

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö 

(Moodle)  

 

➢ Ohjaavat opiskelijaa opinnäytetyön 

teossa. 

➢ Antavat opiskelijalle kirjallista tai 

suullista palautetta. 

 

 

➢ Suosittelee plagiaatintunnistus-

ohjelman käyttöä jo työn 

kirjoitusvaiheessa 

➢ Avaa opiskelijalle Moodleen 

mahdollisuuden 

plagiaatintunnistus-ohjelman 

käyttöön (Erilliset ohjeet)  

➢ Antavat opiskelijalle luvan lähettää 

lopullinen2 opinnäytetyö 

tarkastukseen. 

                                                                            
1 Tutkielman vaiheiden järjestys on ohjeellinen, se voi hieman vaihdella eri tutkielmissa. 



kirjoitusvaiheessa apuna mm. 

viitteiden oikeaan käyttöön. 

➢ Valmistelevat esitystä tarkastajien 

nimeämisestä opiskelijaa kuullen. 

  Tarkastajat 

 

 

Toimita työ tarkastettavaksi 

Turnitin- plagiaatintunnistus-

ohjelmaan (Pakollinen 1.1.2016 

lähtien, ohjeet: 

https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen

-plagiaatintunnistus.) 

 

 

Toimita viimeistelty opinnäytetyö 

sähköiseen järjestelmään (pdf/a -

muodossa) ohjaajien antaman 

luvan jälkeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun tarkastajien lausunnot ovat 

tulleet, saat järjestelmästä 

pyynnön antaa vastaus 

tarkastajien lausuntoon ja 

arvosanaesitykseen. 

 

Tarkastajien nimeäminen 

Laitoksen johtaja määrää opinnäytetyön 

tarkastajat siinä vaiheessa, kun työ jätetään 

tarkastettavaksi.2 

 

Toinen ohjaajista määrätään opinnäytetyön 

yhdeksi tarkastajaksi ja toinen on ns. ulkopuolinen 

tarkastaja 

Opinnäytetyön tarkastaminen ja arviointi 

Opiskelija ajaa työn Turnitin- plagiaatintunnistus-

ohjelman kautta. 

Opiskelija jättää opinnäytetyön tarkastukseen 

UEF//ASIOINTIPALVELUN lomakkeella. Tekee 

plagiaatintarkastuksen läpikäyneestä 

opinnäytetyöstä PDF/A-tiedoston; kirjaston 

verkkosivuilla on ohjeet. Työ nimetään 

SukunimiEtunimi20XX. Opiskelija liittää  

järjestelmään plagiraportin sekä 

ohjaussopimuksen. 

Tarkastajat arvioivat opinnäytetyön, täyttävät 

arviointilomakkeen, esittävät arvosanaa 

sähköisessä järjestelmässä3 

Tarkastajat arvioivat ylemmän kk-tutkinnon 

opinnäytetyön arvosana-asteikolla 1 - 5 (välttävä, 

tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen). 

Tiedekunnassa on käytössä yhteiset opinnäytetyön 

arviointiperusteet ja arviointilomake. 

Opiskelija saa tarkastajien antaman lausunnon, 

jonka jälkeen hän ilmoittaa, hyväksyykö hän 

lausunnon vai haluaako hän keskeyttää 

arviointiprosessin4. Kun opiskelija käynnistää 

arviointiprosessin uudelleen, tulee hänen kirjoittaa 

opinnäyte ainakin osin uudelleen tai tehdä siihen 

laajoja korjauksia. Arviointiprosessi voidaan 

keskeyttää kerran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Tarkastavat ja arvioivat 

opinnäytetyön ja tekevät siitä 

arvosanaesityksen.   

 

 

 

➢ Apuna arvioinnissa ovat 

Terveystieteiden tiedekunnan 

kaikille yhteiset opinnäytetyön 

arviointiperusteet  

➢ (http://www.uef.fi/fi/ttdk/pro-

gradu-tutkielman-arviointikriteerit) 

 

➢ Laitoksen johtajan tarkastajien 

määräämispäätöksen jälkeen 

tarkastajat saavat opinnäytetyön 

sähköisesti.  

➢ Tarkastajilla on kuukausi aikaa 

antaa kirjallinen lausunto 

opinnäytetyöstä ja esitys 

arvosanasta. Määräaikoihin ei lueta 

jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin 

päätöksen mukaisesti anneta, eikä 

15.6.-15.8. välistä aikaa.  

➢ Lausunto ja arvosanaesitys 

toimitetaan virkailijalle 

sähköpostitse pdf-tiedostona.  

  

 

 

  Ohjaajat 

 

Kun olet jättänyt opinnäytetyön 

tarkastajien arvioitavaksi (kohta 

10), voit ilmoittautua ohjaajalle tai 

 

Kypsyysnäyte 

 

 

 

 

                                                                            
2 TS 35§: tarkastaja tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt tutkielman lopullisen version tarkastettavaksi. 

3 TS 35§: ..tarkastajien on annettava kirjallinen lausunto tutkielmasta, gradujen osalta myös ehdotus arvosanaksi tiedekunnalle kuukauden kuluessa 
siitä, kun tarkastaja on määrätty. (Huom. TTtdk:n käytännöt yhtenäistetty, arvosana kaikille opinnäytetöille) 

4 TS 37§: Opiskelija voi pyytää kirjallisesti opinnäytetyön arvostelun keskeyttämistä 

https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus
https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus
http://www.uef.fi/fi/ttdk/pro-gradu-tutkielman-arviointikriteerit
http://www.uef.fi/fi/ttdk/pro-gradu-tutkielman-arviointikriteerit


oppiaineen kansliaan 

kirjoittamaan kypsyysnäytettä 

sovittuna ajankohtana. 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen5 

 

Kypsyysnäyte lähetetään oppiaineen kansliasta 

kielikeskuksen toimistoon kirjoitusviestinnän 

opettajalle suomen kielen tarkastamista varten. 

 

Kieliasun hyväksynnän jälkeen kielikeskus 

lähettää kypsyysnäytteen takaisin oppiaineeseen ja 

suoritus kirjataan rekisteriin. 

 

Mikäli kirjoitusviestinnän opettaja ei hyväksy 

kypsyysnäytettä, saa opiskelija sähköpostilla 

kutsun palautekeskusteluun kirjoitusviestinnän 

opettajan kanssa.  

 

Palautekeskustelun käytyään opiskelija kirjoittaa 

uudelleen kypsyysnäytteen, josta tarkastetaan vain 

kieliasu. 

 

Huom. 

Mikäli opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen 

jo johonkin aiempaan tutkintoon, niin hänen tulee 

silti kirjoittaa uusi kypsyysnäyte LL-tutkintoon. 

Ohjaaja tarkastaa kypsyysnäytteen asiasisällön 

mutta kypsyysnäytteen äidinkielentarkastusta ei 

tehdä. Suoritus kirjataan oppiaineessa. 

 

Äidinkieleltään ruotsinkieliset opiskelijat, jotka 

ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä, 

kirjoittavat varsinaisen kypsyysnäytteensä ruotsin 

kielellä (tutkintotodistukseen kirjataan 

äidinkieleksi ruotsi). Lisäksi he kirjoittavat vielä 

toisen kypsyysnäytteen suomeksi ja osittavat tällä 

asetuksen 424/2003 6§ edellyttämää suomen kielen 

suullista ja kirjallista taitoa. (Dekaanin kirje 

24.1.2012). 

 

Ohjaaja tarkastaa kypsyysnäytteen 

asiasisällön ja toimittaa sen 

oppiaineen kansliaan. 

 

>    

Muutoksenhaku 

Opiskelijalle varataan tilaisuus antaa vastine 

arvioinnista ennen opinnäytetyön hyväksymisestä 

päättämistä (muutoksenhaku)6. 

 

Opinnäytetyön hyväksyminen  

Laitosjohtaja hyväksyy opinnäytetyön. 

Oppiaine kirjaa suorituksen. 

 

 

  

Opinnäytetyön  julkaiseminen 

 

Opinnäytetyö julkaistaan sähköisesti ja se on 

luettavissa kirjaston e-julkaisut –sivulla. Mikäli 

opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa se on 

tallennettuna kampuskirjastoissa sähköisessä 

muodossa (ei lainattavissa eikä hakukoneiden 

saavutettavissa). 

 

 

                                                                            
5 Oppiaine antaa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta erilliset tarkemmat ohjeet. 
7 Opintonäytetyön arvostelua koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija saa hakea Itä-Suomen yliopiston muutoksenhaku-lautakunnalta 
kirjallisesti oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 



(Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö 35 §: Pro gradu 

tutkielmat ja syventävien opintojen tutkielmat ovat 

julkisia opinnäytteitä) 

 

Opinnäytteet arkistoidaan yliopiston sähköiseen 

arkistoon. 

 

 


