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Opinnäytetyöntekijän muistilista 2017-2018 
 
Muistilista on laadittu helpottamaan opinnäytetyön eri vaiheiden hahmottamista ja seuraamista. 
Listan avulla voit seurata omaa prosessiasi ja esim. yliviivata vaiheet, jotka on jo tehty. 
 
Opinnäytetyövastaavat menevät pääaineesi mukaan eli Mirja Niemelä: lake ja jalkine / Pirjo Seddiki: 
vaatetus. Eli esittelet heille aiheideasi ennen suunnitelman tekemistä. 
 

1. Tutustu Hamkin opinnäytetyöohjeisiin   
a. Hamkin ohjeet opinnäytetyöhön ovat uudessa intrassa: 

http://www.hamk.fi/opiskelijalle/opinnaytetyo/Sivut/default.aspx  
 

ja muotoilun ohjeita sekä lomakkeet/pohjat löytyvät sharepointista muotoilun sivuilta: 
https://hameenamk.sharepoint.com/muotoilu/SitePages/opinnaytetyo.aspx 

 
2. Liity Muotoilun koulutusohj elman  opinnäytetyön moodle-ryhmään  

a. Löytyy moodlesta: Opinnäytetyöm /Muotoilu17, salasana oppari 17 
b. https://moodle.hamk.fi/course/view.php?id=17867  
c. Lue sieltä ohjeet ja aikataulut sekä palauta ideapaperi/mind map että suunnitelma 

sinne! 
 

3. Kun aihe on tiedossa varaa aika ohjauskeskusteluun, ja palauta  ideapaperi  ja 
käsitekartta moodleen Mirjalle tai Pirjolle (ja ohjaajalle, jos on tiedossa) luettavaksi 

a. Ideapaperin ohjeet ovat moodlessa tai käytä intrassa olevaa aiheenvalinta lomaketta. 
Tee ideapaperi ja käsitekartta (mind map) aiheesta ennen keskustelua – palaute ne 
moodleen pdf-muodossa. 

b. Käy keskustelu aiheesta ja ohjaajasta opinnäytetyövastaavien Mirjan (lake ja jalkine) 
tai Pirjon (vaatetus) kanssa ennen opinnäytetyösuunnitelman tekemistä ja 
aiheseminaariin etenemistä.  

 
4. Ota käyttöön opinnäytetyöpassi ja seuraa/kuuntele muiden aihe- ja loppuseminaareja  

a. Käy kuuntelemassa muiden aiheseminaareja 3 kpl ja loppuseminaareja 4-6 kpl, 
kerää merkinnät opinnäytetyöpassiin. Käy myös väliseminaareissa, 3 kpl, joita 
vetävät opettajatuutorit tuutoritunneilla (4 vsk) – nämä ovat siis pakollisia! 

b. Opinnäytetyöpassin saat Mirjalta tai Pirjolta, tai voit sen tulostaa moodlesta. 
 

5. Tee opinnäytetyösuunnitelma valmiiksi 3 päivää ennen aiheseminaaria  
a. Kun aihe ja ohjaaja on sovittu etene aiheseminaariin 
b. Hanki opponentti. Lue opponoinnin ohje moodlesta! 
c. Tee suunnitelma opinnäytetyön mallipohjaan ohjeiden mukaan (suunnitelmaohje 

2016 moodlessa). Viimeisin mallipohja löytyy osoitteesta: 
https://hameenamk.sharepoint.com/muotoilu/SitePages/opinnaytetyo.aspx 

d. Varaa aiheseminaariaika moodlesta ohjaajan kanssa kohdasta Aiheseminaariajat 
(huomaa Mirjan ja Pirjon ajat erikseen moodlessa).  

e. Palauta suunnitelma 3 päivää ennen aiheseminaaria moodleen ohjaajalle ja Mirjalle 
tai Pirjolle luettavaksi. Muista myös toimittaa suunnitelma opponentille. 

 
6. Aiheseminaari  

a. Esittele aiheesi aiheseminaarissa, ja päivitä opinnäytetyösi suunnitelma seminaarin 
jälkeen. 

http://www.hamk.fi/opiskelijalle/opinnaytetyo/Sivut/default.aspx
https://hameenamk.sharepoint.com/muotoilu/SitePages/opinnaytetyo.aspx
https://hameenamk.sharepoint.com/muotoilu/SitePages/opinnaytetyo.aspx


b. Tee opinnäytetyösopimus  tilaajan/yhteistyöyrityksen kanssa, sopimuspohja löytyy 
osoitteesta: 
https://hameenamk.sharepoint.com/muotoilu/SitePages/opinnaytetyo.aspx 

c. aiheseminaarin jälkeen kirjataan aiheesi opinnäytetöiden seurantaohjelmaan FUNity 
Thesis -ohjelmaan. Ohjelma lähettää tästä s-postitiedon opiskelijalle. 

 
7. Osallistu oppariverstaisiin  sekä kirjoitusverstaisiin että abstrakti n verstaisiin neljännen 

lukuvuoden aikana (ovat merkittynä nelosten lukujärjestykseen!) 
a. Kirjoitusverstaat eli tutkimuksellisen viestinnän opettaa Hanna-Kaisa Sulonen 
b. Abstrakti-opetusta antaa XX, 2 toteutusta lukuvuodessa. 
 

8. Osallistu väliseminaareihin , 3 kpl 
a. Opettajatuutori vetää väliseminaareja ryhmätuutortunneilla ja antaa merkinnät 

opinnäytetyöpassiin (4 vsk. lukkareissa). 
b. Pakollisia nelosen syksystä lähtien! Aihetta ei tarvitse olla väliseminaariin 

osallistuakseen. 
 

9. Tapaa ohjaajaa  ja Mirjaa tai Pirjoa tarvittaessa, luetuta tekstiä opponentilla /ohjaajilla  
a. jos epäilet opinnäytetyösi kieliasua voit myös toimittaa osan tekstiä (n. 10 sivua) 

Hanna-Kaisalle kommentoitavaksi. 
 

10. Kun työsi on valmis arviointiin varaa l oppuseminaari aika yhdessä ohjaajan kanssa 
moodlesta kohdasta Loppuseminaariajat  

a. Huomaa Mirjan ja Pirjon seminaariajat ovat eri listoilla 
b. Seminaarimainonta tapahtuu s-postilla – toimita työsi nimi Mirjalle tai Pirjolle s-

postilla mainontaa varten. 
 

11. Luetuta  kirjallinen työ ohjaajalla , sillä ohjaaja antaa luvan loppuseminaariin! 
a. luetuttaminen on tehtävä viikkoa ennen arviointiin jättämistä eli 3 viikkoa ennen 

seminaaria. 
 

12. Jätä kirjallinen työ arviointiin 2 viikkoa ennen loppuseminaaria  
a. Toimita työsi tulosteena  (ei saa laittaa s-postilla) Mirjalle tai Pirjolle, ohjaajalle, ja 

opponentille sekä s-postilla  (word-dokumentti s-postilla) Hanna-Kaisa Suloselle. 
Viesti selkeästi Hanna-Kaisalle, että työsi on arvioitavaversio ja milloin 
loppuseminaarisi on. Jos haluat ohjausta kieliasuun, sitä myös on mahdollista saada 
Hanna-Kaisalta ennen arviointiin jättämistä. 

b. Arvioitavan kirjallisen työn tuloste saa olla mustavalkoinen, julkaistavaan työhön 
sitten värikuvat. 

c. Tee tiivistelmä  myös valmiiksi tässä vaiheessa, liitä tiivistelmä kirjalliseen työhön. 
d. Lähetä tiivistelmä Mirjalle tai Pirjolle hyväksyttäväksi (s-postilla) ennen kuin käännät 

sen englanniksi. Toimita lopullinen tiivistelmä Mirjalle tai Pirjolle (ryhmäsi mukaan) s-
postilla lausuntoa varten. 

e. Abstrakti /englanninkielinen tiivistelmä valmiiksi hyvissä ajoin ennen todistuksen 
anomista (vähintään 2 viikkoa ennen tod. anomista, mutta mielellään aiemmin). 
Lähetä abstrakti word-tiedostona Ritva Antilalle (syksy) s-postilla yhdessä 
suomenkielisen tiivistelmän kanssa. Ritva tarvitsee tarkastukseen aikaa 10 päivää, 
joten abstraktin tulee olla valmis hyvissä ajoin! 

 
13. Ilmoittaudu kypsyysnäytteeseen  ja tarkista samalla muiden opintojesi tilanne . 

a. Kypsyysnäytteen saa tehdä heti kun opinnäytetyö on jätetty arviointiin. Ja sen voi 
tehdä ennen tai jälkeen loppuseminaarin. 

b. Kypsyysnäyte tehdään yleisenä uusintatenttipäivänä ja siihen ilmoittaudutaan 2 
viikkoa ennen  tenttipäivää.  

c. Kypsyysnäyte on essee, joka liittyy opinnäytetyösi aiheeseen 
14. Loppuseminaari   

https://hameenamk.sharepoint.com/muotoilu/SitePages/opinnaytetyo.aspx


a. Valmistaudu esittelemään opinnäytetyösi (max 30 min aikaa), esim. power point -
ohjelmalla. 

b. Varmista tila ennen seminaaria, Mirja tai Pirjo varaa tilan. 
c. Loppuseminaaria mainostetaan s-postilla, Mirja tai Pirjo tekee tämän. 
d. Luovuta opinnäytetyöpassi Mirjalle tai Pirjolle loppuseminaarissa. 
 

15. Opinnäytetyön korjaaminen, kopiointi, kansitus ja luovutus  
a. Korjaa tekstin kieliasu annettujen ohjeiden mukaan. Työstä tekstiosa valmiiksi ennen 

todistuksen anomista. 
b. Opinnäytetyön julkaisu tapahtuu ainoastaan Theseus.fi -sivustolla  Opinnäytetyöt julkaistaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen yhteisessä ja 

kaikille avoimessa Theseus-opinnäytetietokannassa. Ohjeet opinnäytetyön 
tallentamiseen tietokantaan löytyvät verkosta http://submissi-ons.theseus.fi/.  Työ julkaistaan theseus.fi-sivustolle opiskelijan toimesta ennen todistuksen 
anomista. Mikäli opinnäytetyötä ei voi julkaista Theseuksessa, opiskelija 
lähettää sen Funetin FileSender-palvelun (https://filesender.funet.fi/) kautta 
vastaanottajalle opinnaytetyo.arkisto@hamk.fi (tämä myös ennen todistuksen 
anomista). Tiedostoa lähettäessä tulee tiedostojaon voimassaoloaika säilyttää 
oletusarvoisena neljänä viikkona.  Vie työ ennen todistuksen anomista Theseukseen! 

c. Voit kansittaa työn itsellesi: nämä kappaleet (tulostus ja kannet) opinnäytetyöstä 
opiskelija maksaa itse. Kannet myy kirjasto (10 euroa/kpl) ja kansituksen tekee 
opiskelija itse D-talon 2 krs. aulassa olevalla laitteella (helppo laite).  
 

16. Todistuksen anominen   
a. Kaikkien opintojen arviointien on oltava opintotoimistossa todistusta anoessa. 
b. Opinnäytetyön arvosanan toimittaa Mirja tai Pirjo opintosihteerille, ei tule suoraan 

winhaan. 
c. Täytä tutkintotodistushakemus (löytyy myös sähköisen osoitteesta: 

https://hameenamk.sharepoint.com/SitePages/News.aspx?nid=264) . Pirkko tarkistaa 
onko työ viety Theseukseen! 

d. Lähetä opintosihteerille Pirkko Holstilalle ja Mirjalle tai Pirjolle opinnäytetyön 
lopullinen nimi sekä suomeksi että englanniksi s-postilla (tärkeä asia, jotta nimi tulee 
oikein todistukseen ja lausuntoon). 

e. Vastaa AVOP-kyselyyn  (ent. OPALA). Opintosihteeri pyytää vastaajatunnukset 
opintopolku.fi:stä ja ilmoittaa henkilökohtaiset tunnukset opiskelijalle 
sähköpostilla. 

 
17. Valmistumispäivä, tutkintotodistus 

a. Valmistumispäivät löydät netistä. Tarkista siitä milloin anot todistuksen. 
http://www.hamk.fi/opiskelijalle/valmistuminen/Sivut/valmistumisen-aikataulu.aspx 

b. Lausunto ja arvosana tulevat myös s-postilla FUNity Thesis -ohjelman lähettämänä. 
c. Tutkintotodistuksen saat joko juhlassa tai se lähetetään sinulle postitse. 
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