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Verstaat  
Opinnäytetyötä pohjustetaan opinnäytetyöverstaissa neljännen vuoden syk-
syllä lukujärjestyksen mukaisilla kerroilla. Osallistu aktiivisesti ja tutustu oh-
jeisiin sekä rakenteeseen Learn (Moodlessa.) Lue tarkemmat ohjeet ja vai-
heet opinnäytetyön tekijän muistilistasta. Käyttöön tulee syksyllä 2020 Wihi, 
johon opinnäyteprosessi viedään. 

Tutkimuksellisuus  
Tutkimuksellisuuden perusteisiin ja opinnäytetyöprosessiin tutustutaan kol-
mannen vuoden  moduulissa tutkimuksellisuus-opinnoissa. Tutkimusmene-
telmät opiskellaan tässä vaiheessa ja samalla luetaan Theseuksesta aiempia 
opinnäytetöitä. 

Suunnitelmaseminaari 
Opinnäytetyöprosessi alkaa virallisesti ja saat ensimmäiset opintopisteet 
(viisi) suunnitelmaseminaarista. Seminaaria varten palauta Learn (Moodleen)
opinnäytetyön mallipohjaan kirjoitettu suunnitelma ohjaajille ja opponentille 
väh. kolme päivää ennen seminaaria ja tee powerpoint tai vastaava esitys 

Aihekeskustelut   
Etsi mahdollinen työelämän toimeksiantajan tai oman yrityksen toimintaan 
liittyvä aihe. Laadi ideapaperi ja mindmap, vie ne Moodleen sekä varaa kes-
kusteluaika ohjaajilta (profiilisi ohjaaja ja toinen ohjaaja Pirjo tai Mirja).  Ota 
käyttöön opinnäytepassi ja kuuntele seminaareja. Valitse opponenttipari. 

Väliseminaarit 
Väliseminaareissa työn etenemistä esitellään omalle opiskelijaryhmälle pro-
fiilin tutor-tunneilla. Saat seuraavat opintopisteet (viisi) työsi edistymisestä. 

Opinnäytetyön ohjaus 
Ohjaajilta voit varata aikaa työn ohjaukseen projektiosan ja tutkimuksellisuu-
den sekä tekstin näkökulmista. Kieliasun parantamiseksi voit lähettää tekstiä 
viestinnän opettajalle. Ilmoita selkeästi, että kyse ei ole vielä valmiista opin-
näytetekstistä. 

Valmis opinnäytetyö  
Tarkistuta tiivistelmä ja abstrakti. Lähetä työsi arvioitavaksi ohjaajille ja lu-
ettavaksi opponentille vähintään kaksi viikkoa ennen loppuseminaaria. Saat 
ohjaajalta luvan varata loppuseminaariajan. Huomioi, että tämä versio arvi-
oidaan.  

Loppuseminaari 
Esittele työsi powerpointilla tai vastaavalla loppuseminaarissa (30 min esitte-
lyyn) ja loput 30 min kommentointiin. Tee seminaarissa esitetyt korjaukset. 
Lataa työsi Theseukseen tai Hamkin arkistoon, vasta sen jälkeen voit saada 
arvion työstäsi. 

Kypsyysnäyte  
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen on pakollinen osa prosessia. Sovi aika ohjaa-
jien kanssa, he laativat kysymykset Exam-järjestelmään. Käy kirjoittamassa 
Exam –roomissa digitaalinen kypsyysnäyte.  

Valmistuminen  
Kun olet suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot ja opinnäytetyön hyväk-
sytysti, voit anoa tutkintotodistusta. Tarkista Pakista opinnot ja täytä tutkin-
totodistushakemus. Apua saat opintosihteeriltä tarvittaessa. 

Onneksi olkoon! 
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