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TYYLI-kurssin kehittämishankkeen loppuraportti

Osaamistavoitteet yritysyhteistyönä tehtä-
vään diplomityöhön
Jo 2000-luvun alusta lähtien kaikille yliopistojen kursseille ja muille opintosuorituksille ja -oh-
jelmille on pitänyt määrittää osaamistavoitteet (engl. learning outcomes). Tämä on osa koko
Euroopan laajuista ns. Bolognan prosessia. Lyhyesti sanottuna osaamistavoitteet ovat oppi-
mistuloksia, jotka opiskelijan tulee saavuttaa kyseisen opintosuorituksen tai ohjelman suori-
tettuaan.1

Nykyään yliopistopedagogiikassa noudatettavan ns. osaamisperustaisen ope-
tussuunnittelun periaatteiden mukaan osaamistavoitteiden määrittäminen on opettajien teh-
tävä. Osaamistavoitteet ohjaavat koko kurssin suunnittelua ja myös opiskelijan arviointiperus-
teiden tulee pohjautua osaamistavoitteisiin. Tämän toteutuessa puhutaan linjakkuudesta, jolla
tarkoitetaan muun muassa opintokokonaisuuden läpinäkyvyyttä: heti kurssin alusta lähtien
opiskelijalle (ja opettajalle!) on selvää, mitä kurssilla on tarkoitus oppia ja mitä asioita loppu-
arviossa painotetaan.

Osaamistavoitteet on käytännössä katsottuna määritelty kaikille Aalto-yliopiston
Kemiantekniikan korkeakoulun tutkinto-ohjelmille ja kursseille. Diplomityölle osaamistavoit-
teita ei ole kuitenkaan määritelty. Tämä on sinänsä aika erikoista, onhan diplomityö kuitenkin
laajuudeltaan neljäsosa koko ylemmästä korkeakoulututkinnosta (30 op ja 120 op, vastaa-
vasti). Tämä johtunee jonkinlaisista historiallisista syistä, joiden vuoksi diplomityön on nähty
olevan erilainen ja erillinen osa tutkinto-ohjelmaa, sen sijaan, että sen koettaisiin olevan in-
tegroitu osa opintoja (katso Kuva 1 ja Kuva 2).

Kuva 1. Kun sanotaan diplomityön olevan kypsyyden osoitus, tarkoitetaanko, että se on erillinen osa tutkintoa, johon
aikaisemmat kurssit valmistavat? Kurssien eri värit kuvaavat eri alojen kursseja, diplomityö on kuvattu uhkaavana epä-
määräisenä möykkynä, jollaiseksi monet opiskelijat sen taitavat mieltää.

1 Bologna-prosessi: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/bologna/
Osaamistavoitteet: https://www2.uef.fi/documents/1526314/1526337/N%C3%A4in+asen-
nat+osaamistavoitteet+opetussuunnitelmaasi-+lyhyt+op-
pim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4_OY.pdf/f04bace6-a099-4972-bbe5-c5a7e26ef224
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Kuva 2. Entäpä, jos diplomityö käsitettäisiin paremmin osana opinto-ohjelmaa? Tässä mallissa eri kurssit nivoutuvat
diplomityön aihepiiriin, toiset kursseista enemmän kuin toiset. Vähentäisikö tällainen ajattelutapa diplomityön kokemista
mainittuna ”epämääräisenä möykkynä”, koska sen kuuluminen osana opintoihin olisi ilmeisempää? Tällöin myös aja-
tuksellisesti osaamistavoitteiden määrittely diplomityölle voisi olla helpompaa: diplomityön ollessa selkeästi yksi osa
opintoja on ilmeistä, että myös sille tulee määritellä tarkat osaamistavoitteet, aivan kuten kursseillekin. Osaamistavoit-
teiden tarkka määrittely myös tekisi työstä helpommin lähestyttävän opiskelijoille – työn tavaoitteiden ollessa selvillä
heti alusta lähtien sen valmiiksi saattaminen on varmasti helpompaa.

1  Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoite oli pyrkiä määrittelemään nykyisen yliopistopedagogisen tietämyksen mu-
kaiset osaamistavoitteet Kemiantekniikan korkeakoulussa tehtäville diplomitöille, erityisesti
yritysten näkökulmasta. Kemian tekniikan korkeakoulussa suuri osa diplomitöistä tehdään
yhteistyössä yritysten kanssa ja tämän vuoksi yrityksissä on paljon asiantuntemusta töiden
ohjaamisesta.

2  Hankkeen käytännön toteutus

Nykyään diplomityön tekemistä ohjeistetaan Aallon kemiantekniikan korkeakoulun virallisilla
ohjeilla (ks. Liite 1), jotka sisältävät myös työn arviointilomakkeen ja -perusteet (ks. liitteen
sivut 14-15). Koska diplomityöohjeiden ilmeinen pedagoginen ongelma on selkeiden osaa-
mistavoitteiden puute, ja koska diplomityö on tässä mielessä eri asemassa kuin muut korkea-
koulun opintosuoritukset, diplomityölle tulisi määritellä kunnolliset, osaamisperustaiset, osaa-
mistavoitteet. Kehittämishankkeen yhteydessä toteutin kyselyn (vastaajia viisi) ja haastatteluja
(vastaajia neljä). Vastaajina oli yritysten edustajia, jotka ovat kokeneita opinnäytetöiden ohjaajia.
Kyselylomakkeena käytin Excel-taulukkoa, johon olin laatinut osaamistavoitteita diplomityön
arviointiperusteisiin pohjautuen (Liite 2).

Haastattelut nauhoitettiin ja tärkeimmät huomiot kirjattiin ylös lomakkeelle haas-
tattelun aikana (Liite 3). Hyvänä aikomuksena oli myös litteroida noin tunnin mittaiset haas-
tattelut tarkempaa analysointia varten ennen TYYLI-hankkeen päättymistä. Tämä vaihe, ana-
lysointeineen, jäi kuitenkin myöhemmin suoritettavaksi.
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3  Tulokset

Kuten mainittu, tulosten tarkka analysointi on vielä kesken, mutta jo tässä vaiheessa voidaan to-
deta, että vastaajien tärkeiksi kokemat osaamistavoitteet liittyvät diplomitöissä seuraaviin osa-alu-
eisiin:

- raportoinnin ja kommunikoinnin oppiminen: suullinen ja kirjallinen viestintä
- projektin- ja ajanhallinta
- yhteistyötaidot
- alustavan koesuunnitelman tekeminen
- perusteltujen tulosten ja johtopäätösten muodostaminen
- aihealueen teorian ja käytännönmenetelmien hallinta

Yllä mainituista osa-alueista kolme ensimmäistä liittyy luontevasti niin sanottuihin työelämätaitoi-
hin, kun taas loput osa-alueet liittyvät luontevammin opiskelijan akateemisiin taitoihin.

Kyselyn ja haastattelujen yhteydessä lähdemateriaalina oli Aalto-yliopiston Kemian
tekniikan korkeakoulun Diplomityöohje. Yritysten edustajat olivat varsin tyytyväisiä ohjeeseen –
monet muistelivat omia opiskeluaikojaan, jolloin yksityiskohtaisia ohjeita ei ollut olemassakaan.
Joissakin tapauksissa ohjeita kommentoitiin kuitenkin turhan ”akateemisiksi” ja yksityiskohtaisiksi
ohjaajien tarpeisiin. Haastatteluissa tuotiinkin ilmi toive ohjaajille suunnatuista, lyhyistä ja tehok-
kaista, ohjeista.

Kysyttäessä DI-työn arvostelusta useimmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että ar-
viossa tulisi käsitellä koko DI-työprojektia eikä vain valmista lopputuotosta, so. itse raporttia eli
kirjaa. Kemian tekniikan korkeakoulun Diplomityöohjeessa liitteenä olevan arviointilomakkeen
tekstissä sana ”diplomityö” näyttäisi viittavan raporttiin; toisaalla ohjeissa sanalla ”diplomityö” tar-
koitetaan selvästi DI-työprojektia. Tämän ristiriidan vuoksi on vaikea sanoa, mitä tarkalleen DI-
töiden yhteydessä pitäisi ottaa arvioinnin kohteeksi

Haastateltavien numeeriset arviot ehdotettujen diplomityön osaamistavoitteiden tär-
keydestä yrityskontekstissa on esitetty keskiarvoina taulukossa 1 (ks. seuraava sivu).
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Osa-alue: Tehtäväalueen määrittely ja tavoitteiden asettelu. Osaamistavoitteen tärkeys yrityskontekstissa
Osaamistavoitteet: Tehtyään diplomityön opiskelija… Numeroi: 1 on tärkein, 2 on toiseksi tärkein, 3 kolmanneksi tärkein jne.
…osaa esittää perusteltuja tavoitteita tutkimustyölle 1,4
…osaa laatia ja esittää perusteltuja tutkimuskysymyksiä 1,6
…osaa  määritellä tehtäväalueen tutkimusprojekteille 2,4
Osa-alue: Perehtyneisyys aihealueeseen. Osaamistavoitteen tärkeys yrityskontekstissa
Osaamistavoitteet: Tehtyään diplomityön opiskelija… Numeroi: 1 on tärkein, 2 on toiseksi tärkein, 3 kolmanneksi tärkein jne.
…osoittaa perehtyneisyytensä määriteltyyn tutkimusaiheeseen 1,0
…hallitsee kirjallisuuden ja muiden tietolähteiden käytön 2,4
…osoittaa ymmärtävänsä tutkimusaiheen teoreettisen viitekehyksen 2,6
Osa-alue: Menetelmät, johtopäätökset. Osaamistavoitteen tärkeys yrityskontekstissa
Osaamistavoitteet: Tehtyään diplomityön opiskelija… Numeroi: 1 on tärkein, 2 on toiseksi tärkein, 3 kolmanneksi tärkein jne.
…pystyy tekemään perusteltuja johtopäätöksiä tutkimustuloksiin ja
kirjallisuuslähteisiin pohjautuen

1,2

…osaa esittää tuloksia, jotka vastaavat esitettyihin tutkimuskysymyksiin 2,2
…osaa valita perustellusti menetelmiä asetettujen tukimustavoitteiden
saavuttamiseksi

2,8

…osoittaa valittujen menetelmien hallintaa 3,5
Osa-alue: Kontribuutio ja kokonaisuuden hallinta. Osaamistavoitteen tärkeys yrityskontekstissa
Osaamistavoitteet: Tehtyään diplomityön opiskelija… Numeroi: 1 on tärkein, 2 on toiseksi tärkein, 3 kolmanneksi tärkein jne.

…osaa laatia tutkimusraportin, joka on ryhmitelty ja looginen kokonaisuus 1,8

…osaa perustella tulosten merkittävyyden tutkimustavoitteisiin
nojautuen

2,0

…osaa tuottaa ja esittää tieteellisiä havaintoja itsenäisesti 2,2
Osa-alue: Esitystapa ja kieliasu. Osaamistavoitteen tärkeys yrityskontekstissa
Osaamistavoitteet: Tehtyään diplomityön opiskelija… Numeroi: 1 on tärkein, 2 on toiseksi tärkein, 3 kolmanneksi tärkein jne.
…osaa noudattaa työn esittämiselle annettuja ohjeita 1,6
…hallitsee tieteellisen kirjoitustyylin ja osaa kirjoittaa selkeästi
jäsennellyn työn, joka on yhtenäinen kokonaisuus

2,0

…osaa kirjoittaa ymmärrettävää ja kieliopillisesti oikeaa tieteellistä kieltä
sisältävän raportin

3,0

…pystyy tuottamaan ulkoasultaan siistin raportin 3,4

Taulukko 1. Yritysten edustajien antamien numeeristen arvioiden keskiarvot eri osa-alueiden osaamistavoitteiden tärkeydestä yrityskontekstissa
tehtävässä diplomityössä. Vastaajia oli viisi, mutta tarkoista ohjeista huolimatta osa vastaajista ei suostunut laittamaan kaikissa tapauksissa
osaamistavoitteita numerojärjestykseen.
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4  Hankkeen onnistumisen arviointi ja johtopäätökset

Kuten jo pariin kertaa mainittua, hanke ei aivan päässyt tavoitteisiinsa. Aineistoa ei saatu ko-
konaisuudessaan analysoitua eikä täten myöskään osaamistavoitteita määriteltyä. Yliarvioin
selvästikin kykyni ja käytettävissä olevan ajan hankkeen yhteydessä, samalla kun aliarvioin
hankkeen monimutkaisuuden.

Hankkeen yhteydessä opin aivan uudenlaisia tutkimusmenetelmiä. En ollut teh-
nyt kysely- ja haastattelututkimuksia aiemmin ja näihin metodeihin tutustuminen sekä tulosten
analysointimenetelmien opiskelu oli varsin mielenkiintoista, joskin myös työlästä. Jatkossa py-
rin jatkamaan työtäni, koska pyrkimyksenäni on edelleen määritellä diplomityön osaamista-
voitteet. Tätä varten on tarpeellista laajentaa kyselyitä ja haastatteluja koskemaan myös muita
osapuolia: ainakin töiden valvojia (professorit) sekä opiskelijoita. Tutkimusmenetelminä jo
mainittujen lisäksi voisi käyttää myös aineiston keräämistä työpajojen yhteydessä; on tärkeää
miettiä osaamistavoitteita sitouttaen prosessiin mahdollisimman monia toimijoita, jotta osa-
puolet luontevasti sitoutuvat uusiin osaamistavoitteisiin.

Hanketta työstäessäni minua ilahdutti erityisesti yritysten edustajien positiivinen
suhtautuminen kyselyihini ja haastatteluun. Tämä mielestäni todisti osaltaan, että työni ei ole
turhaa: myös yritysten edustajat kokivat tärkeäksi diplomitöiden kehittämisen.

Loppukaneettina totean, että haluan jatkaa tämän teeman parissa työskentelyä.
Olen motivoitunut määrittämään diplomityölle kunnolliset osaamistavoitteet ja toivon todella,
että pystyn tulevaisuudessa järjestämään riittävästi aikaa työn loppuun saattamiseksi; tämä
hankkeen työstäminen oli vasta alkutaival tässä asiassa!

Kiitokset

Haastatellut yritysten edustajat: Kari Kovasin, Janne Vehmaa, Jyri Maunuksela, Ilkka Virkajärvi
ja Matti Hietaniemi. TYYLIkkäät kollegat sekä koulutuksen suunnittelijat ja toteuttajat.
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1 JOHDANTO

Tämä diplomityöohje on tarkoitettu ohjeeksi Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun dip-
lomityöntekijälle sekä työn valvojalle ja ohjaajalle.

Diplomityöohje kuvaa diplomityön prosessin kulun aloituksesta työn hyväksymiseen. Diplomi-
työohje on pyritty laatimaan sellaiseksi, että sisällysluetteloa apuna käyttäen voidaan hakea
täsmällistä tietoa, jos jokin tietty asia askarruttaa kesken diplomityön tekemisen prosessin.

2 DIPLOMITYÖN TAVOITTEET

2.1 Diplomityön sisällölliset tavoitteet

Diplomityö on luonteeltaan soveltava tieteellinen tutkimus. Diplomityön keskeisenä tavoitteena
on alalle relevantin ongelman ratkaiseminen olemassa olevaa tieteellistä tietoa hyväksikäyttäen
sekä hyvää tutkimustapaa noudattaen. Tavoitteena on tieteellisen opinnäytteen tuottaminen.
Diplomityön tieteellistä luonnetta ei kuitenkaan tule korostaa liikaa, vaan uuden tutkitun tiedon
tuottaminen on vasta väitöskirjavaiheen tavoite. Diplomityössä kehitettyjen ratkaisujen tulee olla
alan toiminnan kannalta hyödyllisiä.

Diplomityö tehdään koulutusohjelman syventäviin opintoihin liittyvästä aiheesta, josta se profes-
sori, jonka alaan aihe kuuluu tai jolla on aiheeseen riittävä asiantuntemus, ja opiskelija keske-
nään sopivat.

Diplomityön tavoitteet ovat:
antaa valmius itsenäisesti hankkia tieteellistä tietoa sekä tunnistaa, eritellä ja ratkaista
tieteellisiä ja ammatillisia ongelmia myös uusissa tilanteissa ja muutenkin soveltaa tie-
teellistä tietoa käytäntöön
antaa syventävää tietoa opintojen kannalta keskeisistä teorioista sekä tutkimus-, ongel-
manratkaisu- ja suunnittelumenetelmistä
antaa perusteelliset tiedot opintojen kohteena olevasta ongelmakokonaisuudesta.

Korkeakoulun koulutusneuvosto vahvistaa diplomityön aiheen ja kielen sekä nimittää diplomityöl-
le valvojan ja yhden tai kaksi ohjaajaa. Koulutusneuvosto päättää työn hyväksymisestä ja antaa
siitä arvosanan perehdyttyään työn valvojan kirjalliseen lausuntoon.

2.2 Diplomityön opetukselliset tavoitteet ja arviointi

Diplomityö on kypsyyden osoitus. Opiskelija osoittaa valmiutensa erityisesti itsenäiseen ongel-
manratkaisuun. Diplomityössä tekijän tulee pystyä tuottamaan tutkimusmetodin käyttöön perus-
tuvia tuloksia sekä muodostamaan tutkimusasetelma.  Lisäksi on tärkeää oppia, miten laaja kir-
jallinen raportti laaditaan.  Selkeän, hyvin jäsennellyn ja loogisesti etenevän raportin kirjoittami-
nen on yksi diplomityöprojektin keskeisiä haasteita – ja samalla mahdollisuus saada viimeisen
kerran opintouransa aikana palautetta tuottamastaan tekstistä.

Diplomityön yhtenä tavoitteena on myös tutkimusprojektin itsenäisen, järjestelmällisen ja tehok-
kaan läpiviennin oppiminen. Vaikka kyseessä on itsenäisesti tehtävä työ, on tekijän, valvojan ja

Aalto-Yliopisto Puhelin 09 47001 aalto.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu etunimi.sukunimi@aalto.fi
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ohjaajan välinen kanssakäyminen tärkeää. Koska diplomityön teko on tarkoitettu itsenäiseksi,
työn ohjaajan tai valvojan osuus ei saa näkyä itse työssä. Diplomityö on aina tekijänsä oma itse-
näisen työn tulos. Tämä ei kuitenkaan saa estää tai vähentää ohjauksen toteutumista. Ohjaus
on keino löytää suuntaa, etsiytyä uusien näkökulmien äärelle ja saada tietoonsa alan uusinta
tutkimusta.

Diplomityön onnistuneisuutta arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista (katso myös kappale 5.1
Diplomityön arvostelu):

tehtäväalueen määrittely
tutkimusongelman (tutkimuskysymyksen) tavoitteiden määrittely
tieteellisen/teoreettisen perustan määrittely kartoittamalla oleelliset lähteet
tutkimusmenetelmien ja empiirisen aineiston määrittely
konkreettisen tutkimusasetelman muodostaminen
tutkimuksen tuottaman uuden tiedon luonteen määrittely, tutkimuksen merkittävyyden ja
ansioiden tunnistaminen
tutkimuksen uutuus ja innovatiiviset ratkaisut.

2.3 Diplomityö tutkintorakenteessa

Diplomityö on 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, johon kuuluu kirjallisen työn lisäksi
kypsyysnäyte ja seminaariesitelmä tai vastaava esittelytilaisuus.

3 DIPLOMITYÖPROSESSIN TOIMIJAT JA VAIHEET

3.1 Työn valvojan ja ohjaajan nimeäminen

Diplomityöprosessissa on kolme virallista toimijaa. Nämä ovat työn tekijä, työn valvoja ja työn
ohjaaja.

Diplomityön valvojan tulee kuulua Aalto-yliopiston johtosäännön 16 §:ssä tarkoitettuun professo-
rikuntaan (professorien tenure track –urajärjestelmässä oleva professori ja määräaikaisessa, yli
kahden (2) vuoden pituisessa tehtävässä oleva päätoiminen professori). Erityisestä syystä val-
vojana voi toimia myös korkeakoulun muu päätoiminen professori (ei dosentti).

Työtä valvova professori on akateeminen asiantuntija ja auttaa aiheeseen sopivan teoreettisen
aineiston löytämisessä sekä tukee työn kirjoittamisessa. Professori voi myös ohjata työn tekijän
diplomityön aihealueen erikoisasiantuntijoiden opastukseen. Työn valvoja myös huolehtii, että
työ täyttää korkeakoulun diplomityölle asettamat tavoitteet ja vaatimukset.

Työn ohjaajaksi nimettävältä henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Työn ohjaaja on
usein yhteistyöyrityksen tai -organisaation asiantuntija ja voi auttaa työn empiirisen osan toteu-
tuksessa. Ohjaajana voi toimia myös Aalto-yliopiston tutkija tai jatko-opiskelija, jonka tutkimus-
alaan diplomityö liittyy.

Työn valvojaa ja ohjaajaa nimettäessä tulee huomioida Aalto-yliopiston esteellisyysperusteet,
jotka ovat nähtävissä Inside-
verkkosivustolla https://inside.aalto.fi/download/attachments/27051242/esteellisyys_opintoasiois
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la https://inside.aalto.fi/download/attachments/27051242/esteellisyys_opintoasioissa.pdf?version
=2&modificationDate=1355729242000

3.2 Aiheen valinta ja vahvistaminen

Diplomityön aiheen valinnasta keskustellaan opiskelijan ja valvovan professorin kesken. Aihe-
ehdotuksen valintapäätös on kuitenkin opiskelijan. Aiheita voidaan löytää korkeakoululla tehtä-
västä tutkimuksesta tai aihe voi liittyä kursseilla käsiteltyihin aihepiireihin. Diplomityön aiheen voi
myös löytää esimerkiksi harjoittelutyöpaikasta. On erityisen tärkeää, että työn aiheesta ja sisäl-
löstä neuvotellaan työn valvojan kanssa ennen aihehakemuksen tekemistä.

Diplomityön aihetta voidaan hakea, kun tekniikan kandidaatin tutkinto on suoritettu ja ylemmästä
korkeakoulututkinnosta on suoritettu vähintään 45 opintopistettä (TS 2011 ja TS2013). Tutkinto-
säännön 2013 tutkintorakenteen mukaisesti (uusi Master's Programme in Chemical, Biochemical
and Materials Engineering / Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelma) opiskelevilta
pääsääntöisesti edellytetään, että näistä opinnoista vähintään 40 op on pääaineen opintoja. Pe-
rustellusta syystä tapahtuvista poikkeuksista päättää pääaineen vastuuprofessori. Aiheen vah-
vistamista haetaan kirjallisesti korkeakoulun koulutusneuvostolta. Diplomityön aihehakemus –
lomakkeella, jotka on saatavissa Into-
verkkosivustolta. https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/Lomakkeet

Aihehakemus-lomakkeeseen merkitään työn valvojan sekä ohjaajan/ohjaajien tiedot. Lisäksi
lomakkeella ilmoitetaan, millä kielellä diplomityö tehdään. Diplomityö joko kirjoitetaan suomen,
ruotsin tai englannin kielellä. Kielen (suomi, ruotsi) täydellinen hallitseminen osoitetaan tekniikan
kandidaatin tutkinnossa tai muun alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä an-
nettavalla kypsyysnäytteellä.

Aihehakemuksen allekirjoittavat sekä opiskelija että valvoja. Diplomityön aihe on voimassa yh-
den vuoden myöntämispäivämäärästä.

Hyvän tavan ja tyylin mukaisesti opinnäytetyön aiheessa ei mainita yrityksen tai tuotteen nimeä
eikä käytetä lyhenteitä (lukuun ottamatta yleiskieleen vakiintuneita lyhenteitä).

Aiheeseen voi tehdä pieniä tarkennuksia myöntämisen jälkeen, mutta jos aihe muuttuu olennai-
sesti, aihe on anottava uudelleen. Sekä tarkennuksista että muutoksista on aina sovittava valvo-
jan kanssa. Diplomityön otsikko voi olla muotoiltu aiheeseen sopivaksi, sen ei tarvitse olla täysin
haetun aiheen muodossa.

Huomioitavaa on, että diplomityön aihetta ja valmista diplomityötä ei voida hyväksyä samassa
koulutusneuvoston kokouksessa.

3.3 Tutkinnon rakenteen tarkistaminen

Tutkinnon rakenne tarkistetaan viimeistään diplomityön aiheen hakemisen yhteydessä, joten
hakemuslomakkeeseen liitetään koulutusohjelman ohjeiden mukainen opintojen ryhmittely.
Opintokokonaisuustason HOPS on vahvistettu heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen, ja tä-
män jälkeen mahdollisesti tehdyt muutokset on vahvistettava uudelleen.
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3.4 Tutkimussuunnitelman laatiminen

Kun aihe on tulevan valvojan mielestä diplomityöksi sopiva, laaditaan tutkimussuunnitelma.
Tutkimussuunnitelmassa määritellään mm. seuraavat seikat:

* selvitetään tausta, teoriapohja ja tutkimusongelmat
* työn tavoite (päätavoite, välitavoitteet)
* käytettävät tutkimusmenetelmät
* aikataulu ja mahdollinen budjetti
* analyysi, synteesi ja johtopäätökset

Usein työn keskeinen tavoite on parhaiten ilmaistavissa kysymysmuodossa. Ongel-
ma/kysymykset ilmaisevat sen, mihin työssä vastataan.  Tutkimussuunnitelmassa on hyvä esit-
tää myös joitakin välitavoitteita, esimerkiksi kirjallisuusosan valmistuminen, analyysiosan valmis-
tuminen, ja niin edelleen.  Tutkimussuunnitelma käydään läpi esimerkiksi aloituspalaverissa yh-
dessä valvovan professorin ja työn ohjaajan kanssa, joko erikseen tai yhdessä.  Samassa yh-
teydessä voi valvovan professorin kanssa käydä läpi tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta.

Diplomityön teon määräajasta sopivat työn valvoja ja tekijä niin, että määräaika on korkeintaan
yksi vuosi aiheen myöntämisestä.

Korkeakoulussa järjestetään myös diplomityöseminaareja, jotka liittyvät usein diplomityöproses-
sin alkuvaiheeseen, esimerkiksi tutkimussuunnitelmien esittelyyn. Tällöin opiskelija saa jo työn
alkuvaiheessa palautetta ja ohjeita työn jatkamiseen seminaariosallistujilta.

3.5 Diplomityön toteuttaminen

Kun sekä valvoja että ohjaaja ovat hyväksyneet diplomityön tutkimussuunnitelman, alkaa varsi-
nainen työn toteutusvaihe, johon tulee varata aikaa noin 6 kuukautta. Diplomityöhön käytettävä
kokonaistuntimäärä on noin 800 työtuntia. Toteutusvaiheeseen kuluvaan aikaan vaikuttavat mm.
tutkimusongelman laajuus, diplomityöhön sisältyvät kokeelliset menetelmät ja niiden tulosten
arviointi ja raportointi sekä muut mahdolliset yksilölliset syyt. Työn alkuvaiheessa tekijän olisi
suositeltavaa keskittyä kirjalliseen aineistoon, jolloin aikaisemmat tutkimustulokset voisivat par-
haiten tukea tutkimuksen suorittamista.  Alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa voi ja yleensä myös
kannattaa jonkin verran muuttaa ja tarkentaa tutkimuksen edetessä.

Yhteydenpito työtä valvovaan professoriin on yleensä intensiivistä tutkimuksen alku- ja loppuvai-
heessa.  Sen sijaan työn ohjaajan kanssa olisi hyvä pitää tiivis yhteys koko diplomityöprosessin
ajan.  Valvojan tärkein tehtävä prosessin alkuvaiheessa on varmistaa, että diplomityön aihe on
sopiva ja että tutkimussuunnitelma luo edellytykset tutkimuksen menestykselliselle toteutukselle.
Opiskelija voi kuitenkin aina olla yhteydessä valvovaan professoriin, kun työn etenemisen kan-
nalta ilmenee kysyttävää.

3.6 Diplomityön tarkastaminen

Suositus on, että työn arviointikriteereistä ja eri arvosanojen saavuttamisen edellytyksistä kes-
kustellaan diplomityön aloituskokouksessa (Ohje aloituskokoukseen). Valvojan tehtävänä on
huolehtia että myös ohjaaja, erityisesti kun työ tehdään Aalto-yliopiston ulkopuolella, ymmärtää
Aallon diplomityön kriteerit. Kun opiskelija on laatinut ensimmäisen käsikirjoituksen diplomityös-
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tään, valvova professori käy tämän yksityiskohtaisesti läpi ja antaa opiskelijalle palautteen tarvit-
tavista korjauksista ja muutoksista.  Viimeistään tässä vaiheessa on tärkeää keskustella työn
arvostelusta ja mitä eri arvosanojen saavuttaminen edellyttää tutkimuksen ja raportin loppuun
saattamiselta.  Tarkastusprosessiin on yleensä varattava aikaa 2-3 viikkoa ja tarvittavien muu-
tosten ja korjausten tekemiseen myös 2-3 viikkoa.  Samanaikaisesti työn ohjaajan tulee lukea
työn käsikirjoitus ja kommentoida sitä erityisesti kohdeorganisaation asettamien tavoitteiden
kannalta.

Kun opiskelija on tehnyt valvojan ja ohjaajan esittämät korjaukset ja muutosehdotukset käsikirjoi-
tukseen, toimitetaan se yleensä vielä uudelleen valvojan tarkastettavaksi. Opiskelijan tulee pyr-
kiä siihen, että tämä on lopullinen versio käsikirjoituksesta, eikä useita tarkastuskierroksia tarvit-
taisi.  Kun valvoja on hyväksynyt tehdyt korjaukset, hän antaa luvan työn painattamiselle.

Opiskelijan on huomioitava, että valvovalla professorilla voi olla edellä esitetystä poikkeavia toi-
veita käsikirjoituksen lukukierrosten suhteen.

Jos diplomityötä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, aihe raukeaa ja opiskelijan
tulee hakea aihetta uudelleen. Pitkittynyt diplomityön tekeminen voi vaikuttaa arvosanaa alenta-
vasti eikä sen tekemistä ole suositeltavaa viivästyttää muilla työsitoumuksilla ennen diplomityön
valmistumista.

Tämän diplomityöohjeen liitteenä 2 on prosessikaavio diplomityön tekemiseen liittyvistä vaiheis-
ta.

4 DIPLOMITYÖN ESITTELY JA KYPSYYSNÄYTE

4.1 Diplomityön esittely

Diplomityöprosessiin liittyy myös valmiin diplomityön esittely, josta on sovittava erikseen työn
valvojan kanssa. Esitelmä tai vastaava esittelytilaisuus on pidettävä ennen diplomityön hyväk-
symistä ja arvostelua.

4.2 Kypsyysnäyte

Diplomityöntekijän on kirjoitettava kypsyysnäyte, jolla osoitetaan diplomityön alan ja koulusivis-
tyskielen hallitseminen. Kypsyysnäyte voi olla esseemuotoinen, pohdiskeleva kirjoitelma, joka
kirjoitetaan valvotussa tilanteessa valvojan antamasta aiheesta. Vaihtoehtoisesti kypsyysnäyte
voidaan toteuttaa myös osana opiskelijan opinnäytettä, jolloin kirjoitelman toteutustavasta sovi-
taan valvovan professorin kanssa. Kypsyysnäyte tulee olla tehtynä ennen diplomityön hyväksy-
mistä.

Kypsyysnäytteen sisällöllisen tarkistuksen tekee valvova professori. Kielikeskuksessa arvioidaan
kypsyysnäytteen kieliasu, mikäli opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan jo alempaa korkeakoulu-
tutkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kypsyysnäyte voidaan hylätä kielen osalta,
jos se ei täytä kielellisiä vaatimuksia.

Kielentarkastukseen on hyvä varata aikaa noin kaksi viikkoa siitä, kun teksti on saapunut tarkas-
tajalle. Kypsyysnäytteen arvosteluasteikko on hyväksytty tai hylätty. Arvosana ei vaikuta diplomi-
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työn arvosanaan. Suoritusmerkinnän hyväksytystä kypsyysnäytteestä antaa diplomityön valvoja.
Hylätyn kypsyysnäytteen voi uusia.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.
Ulkomaalaisen opiskelijan on myös kirjoitettava kypsyysnäyte ja tällöin kielenä on yleensä eng-
lanti. Vieraskieliset kypsyysnäytteet tarkistetaan ainoastaan sisällöllisesti.

5 DIPLOMITYÖN HYVÄKSYTTÄMINEN

Opiskelija palauttaa hakemuksensa diplomityön arvostelemisesta, kun 1) työn aihe on hyväksyt-
ty, 2) diplomityön esittely / seminaariesitelmä pidetty tai sovittu sen ajankohdasta ja 3) kypsyys-
näyte suoritettu (siinäkin tapauksessa, että se on kirjoitettu jo alemmassa tutkinnossa).

Diplomityön arvostelemista ja hyväksymistä haetaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta
(https://eage.aalto.fi) viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Tarkempi asiointijärjestel-
män ohjeistus on löydettävissä Into-verkkosivustolta (Valmistuminen -> Diplomityön hyväksyttä-
minen).
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=13404414

Diplomityö hyväksytään korkeakoulun koulutusneuvoston kokouksessa valvovan professorin
antaman arvosanaehdotuksen perusteella. Diplomityön arvostelulomake on tämän ohjeen liit-
teenä. Koulutusneuvoston kokouksia järjestetään lukukauden aikana useita; kokousaikataulu
ilmoitetaan Into-opiskelijaportaalissa: https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/Asiointiaikataulu
Diplomitöitä on luovutettava korkeakoululle vähintään kaksi kansitettua kappaletta.  Toisen opis-
kelija toimittaa professorille ja toisen koulutusohjelman opinto- ja opiskelijapalveluihin, josta se
hyväksymisen jälkeen toimitetaan kirjastoon. Diplomityö on julkinen opinnäyte (katso lisätietoja
kohdasta 7 Diplomityön julkisuus ja tekijänoikeudet).

5.1 Diplomityön arvostelu
Diplomityö arvostellaan samoja arvosanoja käyttäen kuin muut opintosuoritukset. Aalto-
yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan tarkistettavaksi jätetty dip-
lomityö on arvosteltava 4 viikon kuluessa työn jättöpäivästä. Työn arvostelu tapahtuu valvovan
professorin toimesta. Diplomityön arvostelulomake on tämän ohjeen liitteenä 3. Arvostelua an-
nettaessa eri tutkimusalueilla saatetaan painottaa hieman eri asioita.  Keskeisiä arviointiperustei-
ta on tuotu esiin kohdassa 2.1 ”Diplomityön sisällölliset tavoitteet”. Tämän ohjeen liitteessä 1
(Diplomityön arviointiohje) tarkastellaan lähemmin kriteereitä, jotka vaikuttavat työn arvosanaan.

Tutkinnon yleiskeskiarvoa laskettaessa otetaan mukaan kaikkien tutkintoon kuuluvien siihen
mennessä suoritettujen kurssien, mukaan luettuna diplomityö, opintopistemäärillä painotettu
keskiarvo.

Tutkintosäännön 2013 33 §:n mukaisesti tutkintotodistukseen tulee maininta ’Tutkinto on suori-
tettu erinomaisesti’, jos tutkintoon kuuluvien kurssien (pois lukien opinnäyte) opintopistemäärillä
painotettu keskiarvo ja opinnäytteen arvosana ovat vähintään 4,0. Maininnan antamisesta päät-
tää korkeakoulu.

Diplomityön arvostelemista ja hyväksymistä on pyydettävä kirjallisesti korkeakoululta. Arvosana
ja työn valvojan nimi merkitään tutkintotodistukseen.
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5.2 Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen

Opinnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-
yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyn-
nön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisenä viestinä (sähköpostilla), päätös katsotaan
annetuksi tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos pää-
tös annetaan opiskelijalle tiedoksi kirjepostilla, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemänte-
nä (7) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisupyyntö osoitetaan Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalle:
Aalto-yliopiston tutkintolautakunta, Kirjaamo, PL 11000, 00076 AALTO
kirjaamo@aalto.fi

Oikaisupyynnössä on mainittava seuraavat asiat: 1. Opiskelijan nimi ja yhteystiedot (osoite, säh-
köpostiosoite ja puhelinnumero), 2. Tieto siitä, milloin opiskelija on saanut päätöksestä tiedon, 3.
Päätös (mukana opinnäytteen nimi ja arvostelija), 4. Mitä muutosta opiskelija hakee päätökseen,
5. Oikaisupyynnön perusteet (mukana kopiot sellaisista asiakirjoista, joihin opiskelija vetoaa,
jollei niitä ole jo toimitettu Aalto-yliopistolle).

5.3 Diplomityön sähköinen versio ja julkaiseminen verkossa

Diplomityön elektroninen julkaisu mahdollistaa tutkimustulosten leviämisen maailmanlaajuisesti.
Tästä on hyötyä muun muassa silloin, jos hakee työ- tai opiskelupaikkaa ulkomailta. Elektroni-
nen diplomityö löytyy myös helposti internetin hakukoneilla, kuten Google.

Kaikista töistä tallennetaan ja julkaistaan niin kutsutut metatiedot, eli työn tekijä, nimi käännöksi-
neen, valvoja ja ohjaaja sekä avainsanat INSSI-tietokantaan. Kaikki hyväksytyt työt arkistoidaan
kokotekstinä Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Työn tiivistelmä ja/tai kokoteksti myös julkaistaan, jos
opiskelija antaa siihen luvan. Julkaisulupa annetaan sähköisessä asiointijärjestelmässä diplomi-
työn hyväksyttämisen yhteydessä.

6 YLEISIÄ OHJEITA DIPLOMITYÖN KIRJOITTAMISEEN

Varsinaiset diplomityön muotoiluohjeet, jotka sisältävät muun muassa esitystapaan liittyviä muo-
toseikkoja (fontti, rivinväli, marginaalit, lähdeviittaus), ovat saatavissa Into-sivuilta.

Diplomityön tulee olla tiivis, kieliasultaan selkeä ja viimeistelty kirjallinen esitys, jonka pituus on
maksimissaan n. 70-80 sivua liitteineen. Diplomityön tulee olla ulkoasultaan siisti, huoliteltu ja
edustava. Oikean reunan tasaus, ylä- tai alatunnisteiden käyttö ja sivunumerointitapa ovat valin-
naisia. Sidontaa varten on sivun vasempaan reunaan jätettävä riittävä marginaali.

Suositeltavaa on, että diplomityön havainnollisuutta lisätään käyttämällä tekstin lisäksi sopivia
kuvia ja taulukoita. Taulukointi on hyvä menetelmä silloin, kun halutaan antaa tarkkoja lukuarvo-
ja. Tarkempia ohjeita kuvien ja taulukoiden hyödyntämisestä löytyy kirjoitusoppaista.

Diplomityö sidotaan mustiin kansiin.
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6.1 Lähdekirjallisuuden kokoaminen ja tiedonhaku
Ennen diplomityön varsinaista aloittamista kootaan ja luetteloidaan tarvittava lähdekirjallisuus.
Alussa on hyvä perehtyä lähdeaineistoon riittävästi. Kirjallisuusselvitys voidaan tehdä käsin ha-
kemalla tietoja kirjastojen lähdeteoksista ja hakemalla aihetta käsitteleviä kirjallisuusviitteitä ko-
timaisista tai kansainvälisistä tietokannoista.

Diplomityön aiheen kannalta oikean ja luotettavan tiedon löytyminen voi olla haastavaa. Tiedon-
hakumenetelmiä on useita, muun muassa kirjastoluettelot, viite- ja kokotekstitietokannat, kan-
sainväliset lähteet, tiedelehtiartikkelit, katsaukset, kongressijulkaisut, opinnäytetyöt ja alan tie-
teelliset seurat. Internet-aihehakemistojen ja –linkkilistojen käytössä tulee olla huolellinen, esi-
merkiksi Wikipedian käyttäminen lähdeaineistona ei ole sopivaa.

Aalto-yliopiston kirjaston tietoasiantuntijat auttavat tiedonhankinnassa sekä kirjaston tarjoamien
tietojärjestelmien ja aineistojen käytössä. Tietoasiantuntijan puoleen voi kääntyä esimerkiksi
opinnäytetöihin liittyvässä tiedonhankinnassa. http://lib.aalto.fi/fi/services/information_service/

6.2 Lähdeluettelo ja sen tekeminen
Periaatteena on, että lähdeviittausta pitää käyttää muulloin paitsi esitettäessä omia tulkintoja ja
päätelmiä tai ns. yleispätevää tietoutta. Lähdeviittauksia on siis käytettävä esimerkiksi esitettä-
essä jonkun muun tutkijan tuloksia, väitteitä tms. tai toisesta julkaisusta lainattu taulukko tai ku-
va. Suora lainaus merkitään lainausmerkkeihin. Lähdeviittaukset on pyrittävä kohdistamaan
mahdollisimman alkuperäiseen lähteeseen eikä myöhempään julkaisuun, jossa ko. lähdettä on
käytetty hyväksi.

Lähdeluettelon tekeminen kuuluu olennaisena osana tieteelliseen julkaisutoimintaan. Viittausten
käytöstä on säädetty Tekijänoikeuslaissa ja ulkoasu painetun aineiston osalta on määritelty SFS
standardissa 5342 ja elektronisen aineiston osalta SFS standardissa 5831. Luettelon laatimi-
seen on olemassa useita eri järjestelmiä. Kaksi yleisintä ovat sekä Harvardin järjestelmä, jota
suositellaan käytettäväksi myös harjoitustyössä, että numeroviite-järjestelmä. Aalto-yliopistossa
käytettävät järjestelmät saattavat vaihdella koulutusohjelmittain/pääaineittain, joten diplomityötä
varten kannattaa kysyä tarkemmat ohjeet työn valvojalta.

6.3 Eettiset säännöt diplomityön kirjoittamisessa

Aalto-yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä määrätään, että kaikessa
opetuksessa ja opiskelussa tulee ottaa huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Opiskelijan tulee
tutustua saatavilla oleviin ohjeisiin ja pyytää epäselvissä tapauksissa ohjausta. (Aalto-yliopiston
yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt 39§).

Vilpillinen menettely, plagiointi ja niiden seuraamukset

Vilppiä opinnoissa on ennen kaikkea tahallinen, epärehellinen tai keino, jonka tarkoitus on antaa
väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta. Vilpin muotoja ovat muun muassa sepittä-
minen, havaintojen vääristeleminen ja luvaton lainaaminen eli plagiointi.

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artik-
kelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagi-
ointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi (Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset
säännöt, kohta 3.3).
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Jos opiskelijan katsotaan rikkoneen eettisiä sääntöjä opintosuorituksen tekemisessä, opintosuo-
ritus voidaan jättää arvostelematta yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaises-
ti. Tarkemmat opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten seuraamukset sekä
käsittelytavat löytyvät Into-verkkosivustolta (Opintojen ja opiskelun säännös-
tö). https://into.aalto.fi/download/attachments/3772443/eettiset_saannot.pdf?version=2&modifica
tionDate=1389957792845

Tekstin alkuperäisyyden tarkastus

Aalto-yliopistossa on käytössä yhteinen sähköinen järjestelmä, joka tunnistaa kirjoitettujen teks-
tien välisiä yhtäläisyyksiä ja mahdollistaa siten myös plagiaatin tunnistamisen.

7 DIPLOMITYÖN JULKISUUS JA TEKIJÄNOIKEUS

Diplomityö on julkinen opinnäyte, jota on pidettävä nähtävissä korkeakoulussa (Aalto-yliopiston
Kemian tekniikan korkeakoulun tutkintosääntö). Yksi kappale diplomityöstä sijoitetaan kirjastoon.
Diplomityön tekijänoikeutta koskevissa kysymyksissä noudatetaan yleistä tekijänoikeuslainsää-
däntöä. Diplomityön yhteydessä tehdyn keksinnön patentoimiskysymyksessä noudatetaan ylei-
sen patenttilainsäädännön määräyksiä.

Diplomityö on julkinen asiakirja, jota salassapitosäännökset eivät useimmiten koske. Opinnäyte
saattaa kuitenkin sisältää tietoja liike- ja ammattisalaisuuksista, patentoimiskelpoisista keksin-
nöistä ym. Mikäli tiettyjen tietojen halutaan jäävän asiakirjajulkisuuden ulkopuolelle, ei näitä tieto-
ja voi sisällyttää julkiseen ja opinnäytteenä arvioitavaan diplomityöhön. Tällaisissa tapauksissa
on sovittava diplomityön tekijän ja ohjaajan välillä, mitä tietoja diplomityöhön voidaan sisällyttää
ja mitä jätetään opinnäytteen ulkopuolelle.

Aalto-yliopisto on laatinut sopimusmallin käytettäväksi silloin, kun opiskelija sopii opinnäytteen
tekemisestä Aalto-yliopiston ulkopuolisen organisaation kanssa. Erityisesti on huomioitava, että
sopimus laaditaan aina opiskelijan ja ulkopuolisen organisaation välille, ja se on hyvä tuoda
opinnäytettä valvovan professorin tietoon. Sopimuksessa opiskelija ja yritys/organisaatio sopivat
muun muassa diplomityöhön liittyvistä tekijänoikeuksista.
Sopimusmalli sekä soveltamisohjeet

8 DIPLOMITYÖTÄ TUKEVA TOIMINTA

Aalto-yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut, kielikeskus ja eri laitokset järjestävät diplomityön teke-
miseen ja edesauttamiseen liittyvää kurssitarjontaa. Näistä saa lisätietoja mm. oman koulutusoh-
jelman suunnittelijalta.

Englanninkielistä diplomityötä tekeville Aalto-yliopiston kielikeskus järjestää kaikille yliopiston
tekniikan alan koulujen opiskelijoille Writing Clinic –tuutorointipalvelua. Lisätietoja palvelusta saa
kielikeskuksen www-sivuilta http://languagecentre.aalto.fi/fi/services/writing_clinic/
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9 KIRJALLISUUTTA JA LINKKEJÄ

Kauranen I., Mustakallio M. ja Palmgren V. 2006. Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäy-
tetyön tekijöille. Otaniemi TKK. 109 s. ISBN 951-22-8359-x.

Nykänen, O. 2002. Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki TEK. 212 s. ISBN
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Heikkinen, R. 2005. Tiedonhakijan teho-opas. Jyväskylä: Docendo, 2005. 154 s. ISBN 951-846-
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Novak, J. 2002. Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö : käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa
ja yrityksissä. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 952-451-057-X

Aalto-yliopiston kirjaston tiedonhankinnan opas

Aaltodoc (https://aaltodoc.aalto.fi/?locale-attribute=fi ) - Aalto-yliopiston korkeakoulujen elektro-
niset kokotekstijulkaisut: opinnäytteet, raportit, konferenssi- ja muut julkaisut.

Opiskelijoiden lakisääteinen vakuutusturva: opiskellessa sattuneet tapaturmat ja
got: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=11634392

10 LIITTEET

LIITE 1: DIPLOMITYÖN TEKEMINEN JA ARVOSTELEMINEN –PROSESSI

LIITE 2: DIPLOMITYÖN ARVOSTELULOMAKE
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DIPLOMITYÖN TEKEMINEN JA ARVOSTELEMINEN

Opiskelija Opettaja / ohjaaja(t) Professori (valvoja) KoulutusneuvostoOpinto- ja
opiskelijapalvelut (OOP)

1. Opiskelija ehdottaa diplomityön aihetta

2. Opiskelija hakee
diplomityön aihetta

3. Diplomityön aiheen
valinnan esittelee valvoja.

Valvoja allekirjoittaa
myös aihehakemuksen ja

ehdottaa diplomityölle
ohjaajaa

4.
Koulutusohjelman
kanslia tarkastaa

opinnot

6. Opiskelija tekee
diplomityösuunnitelman

6.1 Ohjaus ja diplomityön valvonta
7. Opiskelija tekee

diplomityön

8. Opiskelija jättää valmiin
diplomityön tarkastettavaksi

valvojalle ja sopii diplomityön
esittelytilaisuudesta /

seminaariesitelmästä sekä
kypsyysnäytteen

kirjoittamisesta valvojan
kanssa

9. Valvoja järjestää
diplomityön esittelytilaisuuden

10. Opiskelija esittelee
diplomityönsä / pitää
seminaariesitelmän

11. Valvoja antaa
opiskelijalle luvan
kypsyysnäytteen
suorittamiseen

12. Opiskelija kirjoittaa
kypsyysnäytteen

13. Valvoja tarkastaa
kypsyysnäytteen sisällön

14. Opiskelija pyytää
kirjallisesti diplomityön

arvostelemista

15. Valvoja arvioi diplomityön
ja tekee siitä lausunnon

17. Koulutusohjelman kanslia
tiedottaa opiskelijalle
koulutusneuvoston

päätöksestä, antaa hänelle
kopion valvojan lausunnosta

sekä tekee kirjaukset
opintorekisteriin

18. Opiskelija saa tiedon
koulutusneuvoston päätöksestä

sekä kopion valvojan
lausunnosta

5. Koulu-
tusneuvosto

vahvistaa
diplomityön

aiheen ja kielen
sekä nimittää
diplomityölle
valvojan ja

yhden tai kaksi
ohjaajaa

16. Koulutus-
neuvosto arvostelee ja
hyväksyy diplomityöt
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DIPLOMITYÖN TEKEMINEN JA ARVOSTELEMINEN – SANALLINEN PROSESSIKUVAUS

Tutkintosääntö TS2013

DIPLOMITYÖN AIHEEN VALINTA

1. Opiskelija ehdottaa diplomityön aihetta (Opiskelija, opettaja / ohjaaja(t) ja professori
(valvoja)

2. Opiskelija hakee diplomityön aihetta (Opiskelija)
Diplomityön aihehakemus on saatavilla Into-verkkosivustolta. Hakemus palautetaan oman koulu-
tusohjelman kansliaan asiointiaikataulun mukaisesti. Opiskelija huolehtii siitä, että hänen viralli-
nen opintosuunnitelmansa on hyväksytty.

3. Diplomityön aiheen valinnan esittelee valvoja. Valvoja allekirjoittaa aihehakemuksen ja
ehdottaa diplomityölle ohjaajaa/ohjaajia (professori (valvoja)

4. Koulutusohjelman kanslia tarkastaa opinnot (Opinto- ja opiskelijapalvelut)

5. Koulutusneuvosto vahvistaa diplomityön aiheen ja kielen sekä nimittää diplomityölle
valvojan ja yhden tai kaksi ohjaajaa (koulutusneuvosto)

DIPLOMITYÖN TEKEMINEN

6. Opiskelija tekee diplomityösuunnitelman (Opiskelija)
Opiskelija laatii vapaamuotoisen diplomityösuunnitelman valvovan professorin ohjeiden mukai-
sesti.

6.1 Ohjaus ja diplomityön valvonta (Opettaja / ohjaaja(t))
Opiskelija ja ohjaaja sopivat keskenään diplomityön ohjauksen toteuttamisesta. Diplomityön te-
koaikana valvojan tulee järjestää opiskelijalle mahdollisuus antaa selvityksensä työn edistymi-
sestä, josta valvoja antaa palautetta. Vastaavasti valvoja voi pyytää opiskelijaa selvittämään
työnsä edistymistä.
7. Opiskelija tekee diplomityön (Opiskelija)

8. Opiskelija jättää valmiin diplomityön tarkastettavaksi valvojalle ja sopii diplomityön
esittelytilaisuudesta / seminaariesitelmästä sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisesta
valvojan kanssa (Opiskelija)

9. Valvoja järjestää diplomityön esittelytilaisuuden (Professori (valvoja))
Diplomityön esittelytilaisuuksia järjestetään säännöllisesti laitoskohtaisesti ja/tai koulutusohjel-
makohtaisesti. Opiskelija voi pitää esittelytilaisuuden myös vasta kypsyysnäytteen tekemisen
jälkeen.

10. Opiskelija esittelee diplomityönsä / pitää seminaariesitelmän (Opiskelija)
Opiskelijan tulee esitellä diplomityönsä / pitää seminaariesitelmä. Diplomityön esittelytilaisuuteen
osallistuvat pääsääntöisesti opiskelija, ohjaaja(t) ja valvoja..
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11. Valvoja antaa opiskelijalle luvan kypsyysnäytteen suorittamiseen (Professori (valvo-
ja))

Valvoja ja opiskelija sopivat kypsyysnäytteen ajankohdan ja paikan. Opiskelija voi kirjoittaa kyp-
syysnäytteen myös ennen kuin hän esittelee diplomityönsä / pitää seminaariesitelmän.

12. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (Opiskelija)
Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
erinomaista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa jo teknii-
kan kandidaatin tutkintoa tai muuta alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyys-
näytteessä, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää ylempää tutkintoa varten annettavassa kypsyys-
näytteessä. (Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun tutkintosääntö 2013, §14)

13. Valvoja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön (Professori (valvoja))
Valvoja lähettää hyväksytystä kypsyysnäytteestä suoritusilmoituksen koulutusohjelman kansli-
aan.

DIPLOMITYÖN ARVOSTELEMINEN

14. Opiskelija pyytää kirjallisesti diplomityön arvostelemista (Opiskelija)
Diplomityön arvostelemista ja hyväksymistä on haettava kirjallisesti korkeakoululta. Opiskelija
palauttaa hakemuksensa diplomityön arvostelemisesta sähköisen asiointijärjestelmän kautta
(https://eage.aalto.fi), kun 1) työn aihe on hyväksytty, 2) diplomityön esittely / seminaariesitelmä
pidetty tai sovittu sen ajankohdasta ja 3) kypsyysnäyte suoritettu (siinäkin tapauksessa, että se
on kirjoitettu jo alemmassa tutkinnossa).

15. Valvoja arvioi diplomityön ja tekee siitä lausunnon (Professori (valvoja))
Diplomityön valvojan tulee esittää kirjallisen lausuntonsa työstä perusteluineen ja arvosanaehdo-
tuksineen pääsääntöisesti kuukauden kuluessa siitä, kun työ on jätetty. Arvosanalausuntoaan
varten valvoja voi tarvittaessa pyytää ohjaajan / ohjaajien lausuntoja.

16. Koulutusneuvosto hyväksyy ja arvostelee diplomityöt (koulutusneuvosto)
Koulutusneuvosto päättää työn hyväksymisestä ja antaa siitä arvosanan perehdyttyään työn
lisäksi valvojan kirjalliseen lausuntoon sekä mahdollisiin muihin lausuntoihin. Mikäli koulutus-
neuvosto ei hyväksy työtä eikä anna siitä arvosanaa, hakemus palautuu opiskelijalle.

17. Koulutusohjelman kanslia tiedottaa opiskelijalle koulutusneuvoston päätöksestä, an-
taa hänelle kopion valvojan lausunnosta sekä tekee kirjaukset opintorekisteriin (Opin-
to- ja opiskelijapalvelut)

Koulutusohjelman kanslia tiedottaa opiskelijalle koulutusneuvoston päätöksestä, antaa hänelle
kopion valvojan lausunnosta sekä tekee kirjaukset opintorekisteriin.

18. Opiskelija saa tiedon koulutusneuvoston päätöksestä sekä kopion valvojan lausun-
nosta (Opiskelija)

Opiskelija saa tiedon koulutusneuvoston päätöksestä sekä kopion valvojan lausunnosta. Diplo-
mityön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston
tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

LIITE 2:  DIPLOMITYÖN ARVOSTELULOMAKE
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DIPLOMITYÖN ARVOSTELU

Koulutusohjelma:

Tekijä: professuuri:

Valvoja:

Ohjaaja(t):

Aihe:

Arvosteltava kohde 1 2 3 4 5

Tehtäväalueen määrittely ja tavoitteiden asettelu
Tehtäväalueen määrittely
Tavoitteiden asettelun esittäminen diplomityössä
Aiheen rajaus

Perehtyneisyys aihealueeseen
Perehtyneisyys kirjallisuuteen
Aihepiirin hallinta

Menetelmät, johtopäätökset
Tutkimusmenetelmän hallinta
Uudet merkittävät tulokset
Tulosten oikeellisuus ja tehdyt virhetarkastelut
Johtopäätökset, määrä, laatu ja merkitys

Kontribuutio ja kokonaisuuden hallinta
Tavoitteiden saavuttaminen
Työn jäsentely, johdonmukaisuus ja selkeys
Oman itsenäisen työn osuus
Aikataulun noudattaminen

Esitystapa ja kieliasu
Kieliasu
Esitystapa ja graafinen suunnittelu

Arvosanaehdotus
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Sanallinen perustelu arvosanalle (pakollinen)

Paikka Aika

Arvioinnin laati:

Jos valvoja esittää työn arvosanaksi "kiitettävä" (5), "tyydyttävä" (1) tai hylätty, on koulutusneuvoston työn
arvostelua käsitellessään mahdollisuuksien mukaan kuultava arvosanasta myös toista alaa tuntevaa kor-
keakoulun professoria. Toisen professorin lausunto kirjataan liitteeseen A.

Akateemisena opinnäytteenä hyväksyttävän diplomityön tulee täyttää vähintään välttävästi kaikki alla kuvail-
lut vaatimukset. Arvosanan ratkaisee se, miten hyvin vaatimukset täyttyvät.

Tehtäväalueen määrittely ja tavoitteiden asettelu
Työn tehtäväalue on määritelty
Työstä ilmenevät sen tavoitteet
Työstä ilmenevät tehtävän ja tavoitteiden sisältämät tutkimuskysymykset ja olettamukset

Perehtyneisyys aihealueeseen
Työ osoittaa, että tutkimusaiheeseen on perehdytty ja tehtävä on oikein ymmärretty
Työ osoittaa, että työlle merkittävä teoreettinen viitekehys on ymmärretty
Työ osoittaa, että kirjallisuus ja
muita tietolähteitä osataan käyttää

Menetelmät, johtopäätökset
Työstä ilmenee, että opiskelija on kyennyt valitsemaan perustellut menetelmät tavoitteidensa saavuttamiseksi
Työ osoittaa kykyä käyttää valittuja menetelmiä
Työssä on käytetty hyväksi kirjallisuuslähteitä
Työssä esitetään saaduista tuloksista perusteltuja johtopäätöksiä
Tulokset vastaavat esitettyihin tutkimuskysymyksiin

Kontribuutio ja kokonaisuuden hallinta
Työllä on merkittävyyttä verrattuna asetettuun tavoitteeseen
Työ muodostaa ryhmitellyn loogisen kokonaisuuden
Työ on alkuperäinen kontribuutio eli tekijän itsensä tuottama

Esitystapa ja kieliasu
Työ on asultaan siisti
Työ on kirjoitettu lauserakenteeltaan, kieliopiltaan ja oikeinkirjoitukseltaan ilman luettavuutta haittaavia virheitä
Tyyli on yhtenäistä asiatyyliä. Työ on selkeästi jäsennelty, yhtenäinen kokonaisuus.
Annettuja ohjeita on noudatettu.
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LIITE A: TOISEN PROFESSORIN LAUSUNTO DIPLOMITYÖN ARVOSTELULOMAKKEESEEN

Lausunto diplomityöstä
arvosanaehdotuksen ol-
lessa kiitettävä (5), "tyy-
dyttävä" (1) tai hylätty

Lausunnon antaja

Professori



LIITE 2. Diplomityön osaamistavoitteet, ohjeen
arviointiperusteisiin pohjautuen.





LIITE 3. Haastatteluissa käytetty lomake.



Tyyli-haastattelut: yritysten edustajat 2016
Haastattelun tiedot

Haastateltava: _______________________________________

Päivämäärä: _______________________________________

Haastateltavan yritys: _______________________________________

Tallennus OK? _______________________________________

Lainaukset OK? Nimiä ei esitetä! _______________________________________

Taustatietoa haastateltavasta
1. Kuinka monessa DI-työssä (tai vastaavassa) olet ollut ohjaajana?

2. Milloin ohjasit ensimmäisen DI-työn?

Entä viimeisimmän?

Kuinka monta keskim. vuodessa?

3. Miten mielestäsi DI-työt ovat muuttuneet aikojen kuluessa?

Entä opiskelijat?



Nykyinen DI-työohje
1. Mitä hyvää ohjeessa on?

2. Mitä ja miten ohjeessa kehittäisit?



Osaamistavoitteet ja vastaukset kirjalliseen kyselyyn
1. Onko ”osaamistavoite” käsitteenä tuttu? Selitä!

2. Tärkeimmät ja vähemmän tärkeät tavoitteet DI-työssä?

3. Puuttuuko jokin osa-alue tai tavoite?

4. Ovatko tavoitteet erilaisia eri toimijoille (esim. yritys, opiskelija, yliopisto)?



Muut asiat


