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Johdanto

Kaikissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden laatimat opinnäytetyöt ja niiden arvioinnit ovat julkisuuslain nojalla julkisia asiakirjoja. Opetusministeriöstä 28.1.2004 annetun ohjeen
(liite 1) ja tietosuojavaltuutetun ohjeen (Tietosuoja 2010) mukaisesti opinnäytetöitä ei voi julistaa
salaiseksi. Tätä linjaa puoltaa myös Open Access -hankkeen suositus opinnäytetöiden julkisuudesta (liite 2).
Julkisia ovat myös opinnäytetöistä annetut numeeriset sekä sanalliset arvioinnit, sillä ne eivät sisällä opinnäytetyöntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä sanallisia arviointeja. (Suomen
perustuslaki 12.2 §, Julkisuuslaki 1 §, 24.1 § 30 k). Tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaisesti
opinnäytetyön arviointia ei kuitenkaan liitetä Theseus-tietokannassa julkaistuun opinnäytetyöhön.
(Tietosuoja 2010.)
Opinnäytetyön julkisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki opinnäytetyöt ovat julkisia heti niiden hyväksymisen jälkeen. Kaikki opinnäytetyöraportit julkaistaan Theseuksessa tai sen käyttörajatussa kokoelmassa. Jälkimmäinen tulee kyseeseen, jos toimeksiantosopimuksessa toimeksiantaja ei ole sallinut raportin julkista tallennusta
Ohjausprosessissa ohjaajilla ja tarkastajilla on oikeus nähdä myös luottamuksellista tausta-aineistoa sisältävät osiot.

2

2

Opinnäytetyön julkisuus

Opinnäytetyön julkisuus tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa on oikeus saada opinnäytetyö nähtäväkseen. Julkisuuslain, vapaan tutkimuksen ja tieteen julkisuusperiaatteen mukaan oppilaitos on
velvollinen antamaan opinnäytetyöt ja niiden arvioinnit nähtäväksi kaikille halukkaille. Haaga-Helian velvollisuus on vaikuttavuuden ja toimintamme avoimuuden lisäämiseksi aktiivisesti tiedottaa
valmistuneista opinnäytetöistä.
Opetusministeriön 28.1.2004 päivätyssä opinnäytetöiden julkisuutta koskevassa kirjeessä todetaan
seuraavaa: ”Opetusministeriö kehottaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja vastaisuudessa huolehtimaan siitä, ettei opinnäytetöihin sisällytetä salassa pidettävää aineistoa ja että opinnäytteet ovat
julkisia heti, kun ne on hyväksytty.” (Opetusministeriön kirje, liite 1.)
Haaga-Heliassa opinnäytetyön raportti julkaistaan Theseus-verkkokirjastossa. Jos toimeksiantosopimuksessa toimeksiantaja ei ole sallinut julkista tallennusta, opinnäytetyöraportti julkaistaan
Theseuksen käyttörajatussa kokoelmassa. Jos olet laatinut opinnäytetyöstäsi sekä luottamuksellisen yritysversion että muokatun julkaistavan version, plagioinnin tarkastukseen lähetetään muokattu julkaistava versio.
Huomioi, että Theseuksen käyttörajatun kokoelman metatiedot ja tiivistelmä ovat julkisia, vaikka
itse työ on saatavissa vain korkeakoulun sisäverkossa tai pyydettäessä korkeakoulusta. Opiskelijan velvollisuus on tarkistaa, että mitkään salassapidon alaiset tiedot eivät ole julkisissa versioissa.
Ohjaaja tarkistaa ainoastaan sen, että tarkastettu työ on tallennettu, jotta arvosana voidaan tallentaa opiskelijarekisteriin.
Opinnäytetyön päätuotos on pystyttävä esittämään julkaistavassa versiossa siten, että se muodostaa selkeän kokonaisuuden ja on ymmärrettävissä, vaikka siihen liittyvät liitteet olisivat luottamuksellista tausta-aineistoa. Mikäli näin ei voi menetellä, opinnäytetyötä ei tule tehdä kyseisestä aiheesta. Siten julkaistavassa raportissa on aina kansilehti, tiivistelmä, sisällysluettelo, viitekehys,
tuotos-osa yllä mainitussa laajuudessa, pohdinta, lähdeluettelo ja julkiset liitteet. Näissä voidaan
käyttää jäljempänä luvussa neljä esitettyjä tekniikoita luottamuksellisten yksityiskohtien peittämiseen. Julkaistavassa raporttiversiossa tulee olla sivuja vähintään 80 % arviointiversion sivumäärästä (ks. raportointiohjeesta sivumääräsuositukset). Liitteitä ei huomioida sivumäärässä. Siten 40
sivua + 10 liitesivua sisältävän arviointiversion julkaistavassa raporttiversiossa tulee olla vähintään
32 sivua + 0–10 liitesivua.
Opinnäytetöiden esitystilaisuudet Haaga-Heliassa ovat julkisia tilaisuuksia, joten niissä ei esitetä
salassapidon alaisia tietoja.
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Julkaisu ja taltiointi

Opinnäytetyön julkaiseminen internetissä edellyttää opiskelijan ja mahdollisen toimeksiantajan
suostumuksen. Toimeksiantajan suostumus kysytään toimeksiantosopimuksessa. Mikäli työtä ei
voi tallentaa Theseuksen julkiseen kokoelmaan, tallennetaan se Theseuksen käyttörajattuun kokoelmaan. Arvosanatietoja ei liitetä Theseus-tietokantaan. Tiedon julkisuus tältäkin osin toteutuu,
koska opinnäytetyön perustietojen perusteella arvosanatiedot ovat tiedusteltavissa kirjastosta tai
opintotoimistosta.
Mikäli opinnäytetyössä on käsitelty esimerkiksi yrityssalaisuuksia, tietoja yksittäisten henkilöiden
terveydentilasta tai rikoksista, salassapidon alaiset tiedot muokataan julkiseen versioon tunnistamattomiksi tai salaiset tiedot siirretään varsinaisesta raportista erilliseen liitteeseen. Raportointi
noudattaa muutoin Haaga-Helian raportointiohjetta pitkille raporteille ja opinnäytetyölle. Luottamuksellista tausta-aineistoa ei julkaista, mutta liitteet sisältävä arviointiversio tallennetaan erikseen
Haaga-Helian sähköiseen arkistointijärjestelmään Thereforeen luottamuksellisena opinnäytetyöversiona. Ohjaaja lähettää tämän version erikseen assistentille luottamuksellisuusmerkinnöin varustettuna (kuva 1). Luottamukselliselle opinnäytetyölle on erillinen kansimalli (liite 3).
Arvioinnin saatuaan opiskelijan vastuulla on julkisen version toimittaminen Theseukseen. Opiskelijan on toimeksiantajan kanssa huolehdittava, ettei opinnäytetyön mistään osiosta löydy salassapidon alaisia tietoja tai tietoja, joiden avulla voi jäljittää salaisia tietoja (esimerkiksi palvelimien iposoitteet). Raportin lisäksi opinnäytetyön liitteistä, kuten kyselylomakkeen saatekirjeestä ja kyselylomakkeesta tai tuotoksen osista, tulee muokata salaiset tiedot tunnistamattomiksi ja poistaa toimeksiantajan yhteystiedot ja logot (ks. tarkemmin lukua 4).

Kuva 1. Opinnäytetyön raportointi ja arkistointi
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Toimeksiantajalle mahdollisesti tehty yritysversio voi sisältää myös liike- ja ammattisalaisuuksia.
Sen muodon ja sisällön ohjeistaa toimeksiantaja. Ohjausprosessissa ohjaajilla ja tarkastajilla on
oikeus nähdä myös salaiset osiot. Ohjaajalla ja tarkastajilla on myös luottamuksellisia tietoja
koskeva vaitiolovelvollisuus.
Ennen syksyä 2014 julkaistujen töiden raportit voivat olla myös paperisina julkaisuina.
Paperijulkaisuja säilytetään Haaga-Helian toimipisteiden kirjastoissa, joissa ne ovat opiskelijoiden
ja muiden halukkaiden saatavilla. Näihin kirjastokappaleisiin on liitetty myös opinnäytetyöstä saatu
arviointilausunto.
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Julkaistavassa raporttiversiossa huomioitavaa

Tässä luvussa on esimerkkejä, miten opinnäytetöiden raportointiohjetta voi soveltaa liike- ja
ammattisalaisuuksia sisältävissä töissä.
4.1

Julkaistavan raporttiversion sivumäärä

Opinnäytetyöversion laajuusvaatimus mainitaan Haaga-Helian opinnäytetyöohjeistuksessa.
Luottamuksellisista osista karsitun, julkaistavan version tulee kattaa vähintään 80 %
arviointiversion sivumäärästä. Tiivistelmässä ilmoitetaan arviointiversion sivumäärä.
4.2

Opinnäytetyön nimi kansilehdessä

Julkaistavan työn nimessä mahdollisesti olevan yrityksen nimi häivytetään käyttämällä keksittyä
nimeä, esimerkiksi Yritys Y. Opinnäytetyön tekijän tulee kuitenkin tarkistaa, ettei keksityllä nimellä
ole olemassa yritystä (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Ohjaajalle toimitettavan luottamuksellisen
arviointiversion kansimalli on liitteessä 3.
4.3

Prosessin ja tulosten esittely tiivistelmässä

Prosessia, tutkimustuloksia tai tuotosta esitellään siinä laajuudessa ja muodossa kuin yrityksen
kanssa on sovittu. Tiivistelmästä on aina käytävä esille tavoite, toteuttamistapa ja tulokset. Huomioi, että Theseuksen käyttörajatussa kokoelmassa olevat opinnäytetöiden tiivistelmät ovat julkisia, joten tiivistelmään ei saa sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarpeen mukaan myös yrityksen nimi häivytetään.
4.4

Yrityksen nimen häivytys sisällysluettelosta

Lukujen, alalukujen ja liitteiden otsikoista häivytetään yrityksen nimi. Esimerkiksi 3.5 Yritys X:n
esittely.
4.5

Johdannon muokkaaminen julkaisuversioon

Johdannossa aiheen esittely on rajoitetumpi, mutta tavoitteen asettelu esitellään kuitenkin niin, että
se vastaa arviointiversion tuotos- tai tulososaa. Esimerkiksi julkaisuversion johdannosta voi jättää
pois tavoitteita, jotka mainitaan arviointiversiossa. Toimeksiantajan ja jopa toimialan voi tehdä
tunnistamattomaksi.
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4.6

Opinnäytetyön tietoperusta, viitekehys eli teoreettinen osa

Opinnäytetyön tietoperusta, viitekehys eli teoreettinen osuus kirjoitetaan siten, ettei se sisällä liikeja ammattisalaisuuksia, joten se raportoidaan Haaga-Helian ohjeistuksen mukaisesti.
4.7

Tutkimustyyppisen opinnäytetyön empiirisen osan muokkaustapoja

Alla on mainittu muokkaustapoja, joita voi käyttää tutkimustyyppisen opinnäytetyön empiirisessä
osassa:
−

Grafiikassa y-akseli nimetään, mutta sen asteikko voidaan jättää mainitsematta.

−

Varsinaiset numeeriset tulokset kerrotaan tai jaetaan jollakin vakioluvulla, jolloin kuitenkin
trendi ja keskinäinen vertailtavuus säilyvät. Tekstissä mainitaan, että lukuja on muokattu.

−

Tutkimuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheita sekä käytettyjä analysointimenetelmiä yleisenä kuvauksena ei salata.

−

Jos tutkimustuloksia esitetään peitellysti, käytetyt analysointimenetelmät kuvaillaan yksityiskohtaisemmin.

−
4.8

Tutkimuksen pätevyys- ja luotettavuuspohdinnat sisällytetään raporttiin sellaisenaan.
Toiminnallinen eli produktityyppinen opinnäytetyö

Seuraavassa on toiminnallisen eli produktityyppisen opinnäytetyön mahdollisia muokkaustapoja
aihealueittain:
A) Www-sivustot, multimediaesitykset, käyttöohjeistukset jne.
Nämä ovat yleensä julkisia töitä. Produkteissa voidaan tarvittaessa erottaa rakenne ja sisältö
(esimerkiksi www-sivuston rakenne ja sisältö), joista toinen on julkinen ja toinen ainakin osittain.
B) Tietokoneohjelmat, sovellukset (esimerkiksi verkkokauppa), tietokantaratkaisut
Jos tilaaja perustellusti luokittelee koodin salaiseksi, on se jätettävä pois itse työstä. Koodista
täytyy esitellä esimerkinomaisesti osia, joista ilmenee, että tehty koodi on syntaktisesti,
semanttisesti ja tyylillisesti hyvien käytäntöjen mukaista. Koodiin liittyvät arkkitehtuuriset ratkaisut
tulee esitellä. Tietokantaratkaisuissa rakenne ja sisältö ovat selkeästi kaksi eri teemaa.
Salaisuusvaatimus koskee lähes aina sisältöjä. Tietokannan testauksessa tuotantodata voidaan
korvata testidatalla.
Laajemmissa sovelluksissa voidaan erottaa toisaalta rakenne ja toteutustapa sekä toisaalta
sisältöpuoli, joka myös näkyy ulos. Jotkut lähinnä verkkokauppaa koskevat työt saattavat sisältää
rakenteen osalta liikesalaisuuksiksi luokiteltavia asioita. Ne on jätettävä pois julkaisuversiosta.
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C) Toiminnan kehittäminen
Esimerkkejä tällaisista ovat yrityksen toiminnan tehostaminen ja liiketoimintaan liittyvän
toimintatavan muuttaminen tai kehittäminen sekä käyttöjärjestelmäpäivitykset, joissa korostuu
projektikuvaus, joka ei yleisenä työkuvauksena ole salainen.
Näissä tapauksissa raportti sisältää tietoa kehittämisprosessista itsestään sekä lähteisiin
perustuvaa yleisemmän tason pohdintaa toiminnan kehittämisen osa-alueista.
D) Taloushallinnon työt
Liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävät toimeksiannot ovat niin moninaiset, että yhtenäistä
ohjeistusta ei voida kirjata. Opinnäytetyön ohjaaja antaa yksilöllisesti lisäohjeita.
4.9

Pohdinta

Yhteenvedon tulee olla linjassa tulos- tai tuotososan raportoinnin kanssa. Kehitysehdotukset ja
toimenpidesuositukset esitellään yleisessä muodossa niin, että yritys ei paljastu.
4.10 Lähteet
Kaikki käytetyt lähteet mainitaan lähdeluettelossa. Julkaistavassa versiossa lähdeluettelon
viitetiedoista poistetaan sellaiset osat, jotka voivat paljastaa liikesalaisuuksia. Esimerkiksi webviitteissä osa URL-osoitteesta voidaan korvata x-merkeillä.
4.11 Liitteisiin vähintään sisällön kuvaukset
Liitteet on aina numeroitava ja nimettävä myös julkaistavassa versiossa. Liitteen sisältö voidaan
poistaa, mutta alkuperäinen sisältö on korvattava poistetun sisällön kuvauksella. Alkuperäinen
liitteiden sivumäärä säilytetään.
Kun salaiset tiedot muokataan tunnistamattomiksi, tulee myös huolehtia, ettei liitteiden sisältöjen
perusteella jäljitetä salaisia tietoja. Esimerkiksi tutkimustyyppisten opinnäytetöiden saatekirjeet ja
kyselylomakkeet tai toiminnallisten töiden tuotokset tulee muokata niin, että niiden tietojen
perusteella ei tunnisteta tai jäljitetä salassapidon alaisia tietoja. Myös logot ja muut kuvalliset
viitteet poistetaan tai peitetään.
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http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/oppaat.html. Luettu: 13.1.2022.
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietopalvelu. Luettavissa:
https://tietopalvelu.ytj.fi/. Luettu: 13.1.2022.

9

Liitteet
Liite 1. Opetusministeriön kirje yliopistoille ja ammattikorkeakouluille 28.1.2004
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Liite 2. Open Access -hankkeen suositus opinnäytetöiden julkisuudesta
Ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeen suositus opinnäytetöiden julkisuudesta
1. Opinnäytetyöt ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Rehtorien yhteisellä päätöksellä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenessa päätettiin, että kaikissa ammattikorkeakouluissa siirrytään opinnäytetöiden
open access -julkaisemiseen Theseus-verkkokirjastossa.
2. Erityistilanteissa osa opinnäytetyöstä voidaan julistaa salaiseksi.
− Salassa pidettävien osioiden tulee pääsääntöisesti olla lain 621/99 (§24) määrittelyn
mukaisia.
− Salassa pidettävät osiot/asiat kirjataan toimeksiantosopimukseen (OPM 28/1 2004,
Dnro 3/500/2004).
− Liikesalaisuudet:
o eivät välttämättä täytä lain mukaisia salaamiskriteereitä
o


julkiseen opinnäytetyöhön tuleva aineisto valikoidaan

Keksinnöt; uudet laitteet, menetelmät tai parannukset, joilla voi olla kaupallista
merkitystä:
o
o
o
o

osapuolet sopivat asiasta ja käynnistävät suojauksen (esim. patentti) ennen opinnäytetyön julkistamista
keksinnön patentoimisessa ja oikeuksien siirtymisessä noudatetaan Suomen patenttilakia ja tekijänoikeuksien osalta tekijänoikeuslakia, mikäli
opinnäytetyön osapuolet eivät ole muuten sopineet
mikäli opinnäytetyössä syntynyt keksintö on tehty työsuhteessa yritykseen, noudatetaan työsuhdekeksintölakia (656/1967)
mikäli keksintö on syntynyt työsuhteessa ammattikorkeakouluun, noudatetaan korkeakoulukeksintölakia (369/2006)

3. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan verkkokirjasto Theseukseen. Salassapitoa edellyttävät osiot tallennetaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti.

Ks. myös: AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPINNÄYTETÖIDEN EETTISET SUOSITUKSET
2020.pdf (arene.fi)
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Liite 3. Luottamuksellisen opinnäytetyön kansi

Käytännössä voit kirjoittaa punaisella fontilla olevan tekstin raporttisi luottamuksellisen version kanteen valmistumisvuoden alapuolelle.

