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Opinnäytetyötä koskevat ohjeet

Haaga-Heliassa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (Haaga-Helia 2020a). Tämä ohje koskee ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöitä (esim. tradenomi, restonomi amk). Ylemmän amk-tutkinnon raportointi noudattelee samoja asetteluohjeita, mutta opinnäytetyön luonne poikkeaa amk-opinnäytetyöstä.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä eli
keskimäärin työmäärältään 400 tuntia. Siihen sisältyvät yksilöllinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus, mahdolliset täydentävät menetelmäopinnot, seminaari- tai työpajatyöskentely, oman opinnäytetyön esittäminen sekä julkaiseminen. Kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi, kirjoitetaan kypsyysnäyte, jonka arviointi kirjataan opinnäytetyön arviointilomakkeeseen.
Opinnäytetyö on valtioneuvoston ammattikorkeakouluista antaman asetuksen
(1129/2014) 2 §:n säätämä osa tutkintoa. Opinnäytetyön arviointikriteerit sekä yksityiskohtaiset prosessia ja kypsyysnäytettä koskevat ohjeet ovat MyNetissä. Koulutusohjelmien
välillä on joitakin eroja käytännöissä, joten tutustu kaikille yhteisten ohjeiden lisäksi huolellisesti oman koulutusohjelmasi ohjeisiin.
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ovat yleensä työelämän toimeksiantajaa eli yritystä
tai yhteisöä hyödyttävää, soveltavaa tutkimusta tai kehitystyötä. Opinnäytetyöstä laaditaan
tällöin kolmena kappaleena kirjallinen toimeksiantosopimus, jossa sovitaan tavoitteista,
ohjauksesta, vastuista ja oikeuksista. Sopimuspohja on MyNetissä kohdassa Opiskelu 
Opinnäytetyö, AMK  Aiheen valinta. Opiskelija kerää tarvittavat allekirjoitukset. Sopimusta ei liitetä opinnäytetyöraporttiin (liite 5). Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjaajat eivät saa allekirjoittaa mitään muuta sopimusta kuin edellä mainitun.
1.1

Opinnäytetyön tavoitteet ja julkisuus

Opinnäytetyön suunnittelu, laatiminen ja esittäminen perehdyttävät työelämäläheiseen ja
soveltavaan tiedontuottamisprosessiin, sen arviointiin ja ongelmanratkaisuun. Valmis
opinnäytetyö arviointeineen on edellä mainitun asetuksen nojalla julkinen. Mahdollinen
liike- tai ammattisalaisuuksia sisältävä versio tallennetaan erikseen Kontoon asianmukaisella kansitekstillä varustettuna. (Ks. myös liite 5 tietosuojasta.) Työ julkaistaan Theseusverkkokirjastossa tai toimeksiantajan niin vaatiessa (toimeksiantosopimuksessa on kielletty Theseus-julkaisu) Haaga-Helian sähköisessä HHthesis-tietokannassa. Kummassakin
tapauksessa raportin tulee olla saavutettavassa pdf-muodossa. Asiaan liittyvät lisäohjeet
ovat MyNetissä kohdassa Opiskelu  Opinnäytetyö, AMK Työn valmistuminen.
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1.2

Aiheen valinta ja opinnäytetyön laajuus

Opinnäytetyö on tutkimustyyppinen, toiminnallinen, portfoliotyyppinen tai päiväkirjaopinnäytetyö. Työ ankkuroituu aina tietoperustaan ja siinä on jokin käytännönesimerkki tai empiirinen tutkimusaineisto. Tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä opiskelija toteuttaa määrällisen tai laadullisen tai kumpaakin otetta sisältävän eli monimetodisen tutkimuksen ja
laatii tutkimuksestaan raportin. Toiminnallisessa opinnäytetyössä laaditaan tuotos, joka
voi olla esimerkiksi tapahtuma, toiminta tai tuote. Raportissa kuvaillaan yleensä liitteenä
esitettävä tuotos ja sen valmistumiseen johtanut prosessi. Portfolion kokoaminen jakaantuu pitkälle aikavälille, koska usein myös aikaisempia tuotoksia voi hyödyntää. Näitä voivat olla opintojaksoilla, työssä tai harjoittelussa tehdyt tehtävät, joita syvennetään. Päiväkirjaopinnäytetyö rakentuu raportiksi viikko kerrallaan 12 viikon aikajänteellä omien työtehtävien ohessa. Kaikille neljälle opinnäytetyötyypeille on omat arviointikriteerinsä. Tarkemmat ohjeet ovat MyNetissä.
Aiheeltaan hyvä opinnäytetyö on
−
−
−
−
−

työelämää hyödyttävä ja kehittävä
omia opintoja ja asiantuntemusta syventävä
ajankohtainen ja mahdolliselle toimeksiantajalle uutuusarvoinen
tarkoituksenmukaisesti rajattu
tekijäänsä kiinnostava.

Hyvä opinnäytetyöraportin pituus on tyypillisesti 40–60 sivua ilman liitteitä. Parityöltä edellytetään yksilötyötä suurempaa laajuutta ja syvyyttä. Jos tuotos on erillisenä liitteenä ja riittävän laaja, varsinaisen raportin pituus on vähintään 20 sivua. Tällöin sen liitteeksi tulee
tuotos, jos se on teknisesti mahdollista. Esimerkiksi varsinainen videotuotos voidaan tallentaa Haaga-Helian videopalveluun. Sen jälkeen videon linkki voidaan lisätä raportin
tekstiin. Jos tuotoksena on kirja, kansio, portfolio tai jotakin muuta tekstiä, asettelun voi
tehdä toimeksiantajan graafisen ohjeistuksen mukaan.
Suomenkielisissä koulutusohjelmissa opinnäytetyö kirjoitetaan suomeksi ja englanninkielisissä koulutusohjelmissa englanniksi. Lupaa säännöstä poikkeamiseen voi hakea oman
koulutusohjelman opinnäytetyökoordinaattorilta, jos siihen on perusteltu syy.
1.3

Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi kehittämis- tai suunnitteluhanke,
tuotekehitystyö, tapahtuma, julkaisu, video tai multimediatuote. Toiminnallinen opinnäytetyö muodostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: raportista, joka sisältää tietoperustan ja kuvaa toiminnallisen osuuden sekä varsinaisesta tuotoksesta. Raportti esittelee
tavoitteet, perustelee tuotoksen tarpeellisuuden ja hyödynnettävyyden sekä määrittelee

3
kohderyhmän. Raportissa on tietoperusta eli viitekehys sekä kuvailu toteutusmenetelmän
valinnasta ja soveltamisesta. Tuotoksen arviointia ja testausta suunnitellaan jo prosessin
aikana. Lopuksi esitetään oma arviointi sekä tuotoksesta että omasta opinnäytetyöprosessista. Opinnäytetyössä arvioidaan sekä tuotos, joka on pystyttävä julkaisemaan olennaisilta osiltaan (liite 6) että raportti.
Jos harkitset toiminnallisen opinnäytetyön tekemistä, mieti ainakin seuraavia asioita:
−
−
−
−
−
−
−

Millainen tarve tuotokselle on?
Millaisessa muodossa se kannattaa toteuttaa?
Riittääkö osaamisesi myös tekniseen toteuttamiseen?
Millaista tukea voit saada toimeksiantajalta?
Sitoutuuko toimeksiantaja korvaamaan tuotoksesta mahdollisesti aiheutuvat kulut?
Miten huomioit tekijänoikeusasiat ja tuotoksen mahdollisen ylläpidon tai päivittämisen?
Onko tuotos sellainen, että sen voi julkaista opinnäytetyönä?

Viimeiseen kysymykseen on tärkeä saada vastaus toimeksiantajalta, sillä salaisia opinnäytetöitä ei saa tehdä (ks. liite 6).
1.4

Tutkimustyyppinen opinnäytetyö

Tutkimustyyppiset opinnäytetyöt on tapana jakaa käytettävän aineiston perusteella kvantitatiivisiin eli määrällisiin ja kvalitatiivisiin eli laadullisiin. Samassa tutkimuksessa voi käyttää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tällöin puhutaan monimenetelmällisyydestä eli menetelmätriangulaatiosta. Tärkeää on aina perustella menetelmävalinnat. Kaiken tyyppisissä töissä on välttämätöntä käyttää apuna tarkoitukseen sopivia menetelmäoppaita. Menetelmälähteen antamia periaatteita ja omia ratkaisuja ei saa sekoittaa keskenään, eli ulkoisen lähteen määrittämälle tekstialueelle ei saa sisällyttää omaa tekemistä
kuvaavaa tekstiä. Käytännössä helpointa on ensin lainata lähdettä ja suluissa olevan lähdeviitemerkinnän jälkeen kertoa omat ratkaisut kappaleen lopuksi.
1.5

Tutkimustyyppinen opinnäytetyö määrällisin menetelmin

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusote sopii parhaiten tilanteeseen, jossa suuresta
kohderyhmästä eli perusjoukosta halutaan saada mahdollisimman edullisesti ja mahdollisimman tarkasti luvuiksi muunnettua tietoa. Määrällisiin menetelmiin liittyviä tutkimustyyppejä ovat esimerkiksi survey- eli kyselytutkimus, seuranta- eli pitkittäistutkimus, otanta- ja
kokonaistutkimus.
Kyselytutkimuksen kohteena olevasta suuresta perusjoukosta hankitaan tietoa satunnaisuuteen tai ei-satunnaisuuteen perustuvan edustavan otoksen avulla. Esimerkiksi asiakasrekisteristä poimitaan joka kymmenes asiakas, jolle lähetään kyselylomake (satunnainen), haastatellaan vapaaehtoisia kauppakeskuksessa asioivia henkilöitä (ei-satunnainen)
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tai kerätään aineisto yrityksen kotisivuilla tai Facebook-sivuilla olevan linkin kautta (ei-satunnainen). On huomattava, että sosiaalisen median kanavissa vapaasti levitettävien (lumipallo-otanta) vastauslomakelinkkien takia palautusprosenttia ei voi määrittää, koska kehikkoperusjoukkoa ei ole. Kuvailevassa tutkimuksessa tulokset esitetään yleensä keski- ja
hajontalukuina tai diagrammiesityksinä. Selittävässä tutkimuksessa pyritään korrelatiivisin
menetelmin osoittamaan tausta- ja tutkimusmuuttujien välisiä riippuvuuksia. Riippuvuus
todennetaan merkitsevyystesteillä, jotka vahvistavat, onko kyseessä tilastollisesti merkitsevä tulos. Tuloksen merkitystä analyysi ei kerro, vaan se pitää arvioida muutoin. Saatujen tulosten pohjalta voidaan päätellä, mikä on tilanne tutkimuksen kohteena olevassa perusjoukossa ja miten empiirinen tulos on linjassa käytetyn tietoperustan kanssa. Kokonaistutkimuksissa puolestaan pyritään tavoittamaan koko perusjoukko. Kokonaistutkimuksia ovat esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvät tutkimukset, joissa lomake lähetetään kaikille yrityksen työntekijöille.
Seuranta- eli pitkittäistutkimuksessa samaa kohderyhmää mitataan useita kertoja tietyin väliajoin. Esimerkiksi jos yrityksessä toteutetaan vuosittain työtyytyväisyystutkimus tai
urheilijoiden suorituskykyä mitataan toistuvasti harjoittelukaudella, kyse on seurantatutkimuksesta. Mittausten toistaminen mahdollistaa aikasarjojen muodostamisen, jolloin aineisto paljastaa tapahtuneen kehityksen tai muutoksen.
Määrällisiä tutkimuksia toteutetaan usein selainpohjaisella Webropol-työkalulla, johon
Haaga-Helian opiskelijoilla on käyttöoikeudet Haaga-Helian verkkotunnuksilla. Analyysejä
on mahdollista tehdä esimerkiksi Webropolin omalla analytiikalla (Professional Statistics)
ja SPSS-tilasto-ohjelmalla, kuvantamisessa voi myös hyödyntää Excel-taulukkolaskentaohjelmaa, mutta sen ominaisuudet varsinaisissa analyyseissä ovat hyvin rajalliset. Lisätietoja saa MyNetistä ja opinnäytetyöohjaajilta. Huomaa myös, että aineistosi saattaa muodostaa tietosuojalain mukaisen henkilörekisterin (liite 5).
1.6

Tutkimustyyppinen opinnäytetyö laadullisin menetelmin

Laadullinen tutkimus on yleisnimi monille erilaisille tutkimusmenetelmille ja lähestymistavoille. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan, ymmärtämään tai tulkitsemaan
ilmiöitä ja vastaamaan kysymyksiin mitä, miksi ja miten.
Tapaustutkimuksessa tutkitaan tapahtumaa tai ihmisiä tietyssä ympäristössä, ja siinä
käytetään erilaisia menetelmiä ja aineistoja. Tutkittava tapaus voi olla yksilö, yritys tai muu
yhteisö, etninen tai sosiaalinen ryhmä, tapahtuma tai maantieteellisesti rajattu alue. Tavallisesti tutkimus toteutetaan tapauksien vertailuna, mikäli niitä on useampia kuin yksi.
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Konstruktiivisella tutkimuksella pyritään ratkaisemaan tosielämän ongelmia tuottamalla
niihin käyttökelpoinen ratkaisu eli konstruktio, joka tulisi myös panna käytäntöön ja toteuttaa, jotta sen soveltuvuutta voidaan testata. Opinnäytetöissä toteutus voidaan korvata
esim. haastattelemalla asiantuntijoita, jotka arvioivat ratkaisun soveltuvuutta. Käytännön
ongelman ratkaisun ohella pyritään myös tuottamaan uutta tietoa aihealueesta.
Toimintatutkimuksessa pyritään kehittämään työ- tai muun yhteisön toimintaa yhdessä
yhteisön kanssa. Kehittävä työntutkimus on toimintatutkimuksen osa-alue.
Etnografia on kuvaileva tutkimussuuntaus, jonka tarkoituksena on ymmärtää ja kuvata
tutkittavaa yhteisöä ja ihmisryhmää, fenomenografiassa puolestaan ollaan kiinnostuneita
jostakin ilmiöistä ihmisten kokemana ja kuvaamana. Aineistoa kerätään yleensä osallistuvan havainnoinnin tai haastattelujen avulla, jolloin havainnoija pyrkii asettumaan yhteisön
jäsenen asemaan. Näin voidaan saada ymmärrystä kohderyhmistä ja niiden käyttäytymisen syistä. Verkkoympäristön tutkimisen yhteydessä puhutaan myös netnografiasta.
Narratiivinen tutkimus hyödyntää kertomuksia ja tarinoita. Narratiivisuuden ja tarinan käsitteillä voidaan tarkoittaa sekä aineiston analyysitapaa että tutkimusaineiston luonnetta.
Narratiivista aineistoa voi kerätä haastattelemalla tai vapailla kirjoitelmilla. Myös luonnollista aineistoa, kuten blogeja, twiittejä, päiväkirjoja, muistelmia tai medialähteitä voi käyttää.
Sisällönanalyysi tarkoittaa esimerkiksi litteroidun haastatteluaineiston tai muun valmiin
aineiston luokittelua, erittelyä ja sitä seuraavaa koontia. Huomio aineiston käsittelyssä ja
tallennuksessa liitteen 5 ohjeet tietosuojasta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin ilmiön
kehityksen tai nykytilan kuvaus tai vaikkapa vaikuttamisen keinot. Dokumenttiaineiston sisältö voi olla mitä tahansa kirjallisessa muodossa olevaa materiaalia: kirjoja, artikkeleita,
raportteja, uutisia, blogeja, twiittejä, ilmoituksia, mainoksia jne. Haaga-Helialla on lisenssejä Atlas/ti-ohjelmasta, mutta usein pienen aineiston analysointi on nopeampi tehdä Wordia tai Exceliä hyödyntäen.
1.7

Aineistojen keruumenetelmiä

Määrällisiä ja laadullisia menetelmiä käytettäessä opiskelijat keräävät aineistonsa yleensä
itse, mutta opinnäytetyössä voi käyttää myös valmiita aineistoja. Aineistoa kerätään esimerkiksi kyselylomakkeella, havainnoimalla tai haastattelemalla. Raportissa opiskelija kertoo, miten aineiston keruu on suunniteltu, toteutettu ja tarvittaessa esitestattu. Kuvauksen
tulee olla konkreettinen ja niin tarkka, että joku toinen voi tarvittaessa toistaa saman menettelyn. Tärkeää on käyttää apuna menetelmäkirjallisuutta.
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Kyselylomake tehdään paperille tai internetiin, jolloin linkki lomakkeeseen lähetään vastaajille esimerkiksi sähköpostitse. Haaga-Heliassa on mahdollista käyttää Webropol-työkalua, johon on saatavissa ohjausta. Käytettäessä muita tuotteita (SurveyMonkey, Digium/Questback, Zeffi), esimerkiksi toimeksiantajan toiveesta, on tuki varmistettava toimeksiantajalta, sillä Haaga-Heliasta saa tukea vain Webropol-työkalun käyttöön.
Havainnointi tarkoittaa, että opinnäytetyön tekijä tarkkailee tai mittaa kohdetta ja kirjaa
muistiin, piirtää, valokuvaa tai videoi havaintojaan suunnitelmallisesti. Jos hän osallistuu
itse kohteen toimintaan, puhutaan osallistuvasta havainnoinnista. Havainnot voivat olla visuaalisen aineiston lisäksi myös hajuun, makuun, kuuloon tai kosketukseen perustuvia.
Tutkimushaastattelun lajeja ovat esimerkiksi strukturoitu ja puolistrukturoitu haastattelu,
teemahaastattelu, avoin haastattelu tai syvähaastattelu. Tavallisesti haastateltavia on yksi
kerrallaan, mutta myös pari- ja ryhmähaastattelut ovat mahdollisia. Ryhmähaastattelussa
tavoitteena on vapaamuotoinen keskustelu esimerkiksi focus group –tekniikalla, jonka
apuna voidaan käyttää teemahaastattelurunkoa. Tutkimushaastattelussa haastateltavien
määrä opinnäytetöissä on tyypillisesti 6–12 ja haastateltavat ovat anonyymejä. Anonymiteetin takaamiseksi tulee välttää haastateltujen yksilöintiä ja profilointia raportoinnissa
sekä sellaisia suoria lainauksia, jotka saattavat paljastaa haastateltavan henkilöllisyyden.
Haastateltavien riittävän määrän tutkimushaastattelussa määrittää aineiston saturaatio.
Perehdy asiaan menetelmäkirjallisuuden avulla.
Asiantuntijahaastattelut ovat verrannollisia esimerkiksi kirjalähteisiin. Aineistoa ei
yleensä käsitellä sisällönanalyysin menetelmin vaan referoimalla kuten kirjoja. Asiantuntijoihin viitataan henkilön nimellä tai peitenimellä esimerkiksi Asiantuntija A. Asiantuntijahaastatteluja voi olla yksi tai useampia, määrällä ei ole merkitystä toisin kuin tutkimushaastattelussa. Asiantuntijapuheenvuoroja voi esiintyä missä osassa raporttia tahansa,
mutta tutkimushaastattelut raportoidaan raportin empiirisessä osassa.
1.8

Portfolio ja päiväkirjaopinnäytetyö

Portfolio koostuu pääasiassa tutkimustyyppisistä osioista tai produktiosioista tai näiden
yhdistelmästä. Raportin rakenne määräytyy sisältämänsä osien perusteella, mutta siinä
on johdanto, joka esittelee portfolion sisällön ja pohdinta, joka kokoaa näytöt yhteen. Esimerkkejä portfoliosta löydät esimerkiksi myyntityön opinnäytteistä. Päiväkirjaopinnäytetyö
sopii alan töissä oleville opiskelijoille, jotka voivat tehdä opinnäytetyön liittämällä sen työtehtäviinsä. Haaga-Heliassa tietojenkäsittelyn opinnäytetöistä löytyy eniten esimerkkejä
päiväkirjaopinnäytetöistä. Niiden rakenne muodostuu viikoittaisista jaksoista, joiden analyysin ohjaaja tarkistaa viikoittain, ja periaatteessa edellisten viikkojen arvioituihin osioihin
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ei työn edettyä palata. Raportti rakentuu viikko kerrallaan siten, että siinä yhdistetään tietoperustaa ja käytännön toimintaa vetoketjumallin mukaisesti. Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö ei ole pelkkä päiväkirja, jossa kuvaillaan päivän tavoitteita ja tapahtumia, vaan
päiväkirjamerkinnät ovat dataa eli pohja analyyseihin, jotka ovat päiväkirjaopinnäytetyön
olennainen sisältö.
1.9

Opinnäytetyön rakenne

Opinnäytetyön raportin teksti koostuu tyypillisesti johdannosta, tietoperustasta (”teoriaosa”, viitekehys), empiirisestä osasta sekä pohdinnasta (liite 1). Empiiriseen osaan kuuluu tutkimustyyppisessä työssä tutkimuksen esittely ja tulokset ja toiminnallisessa työssä
tuotoksen suunnittelu ja toteutus. Tietoperusta on hyvä koota ennen empiiristä osuutta,
mutta sitä voi joutua täydentämään empiiristä osaa toteutettaessa. Voit käyttää myös vetoketjumallia (liite 2), joka on erityisesti päiväkirjaopinnäytetyöhön soveltuva malli. Raportissa on johdannon ja tietoperustan lisäksi kehittämisprosessin kuvaus ja pohdinta. Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää raportin lisäksi yleensä liitteenä olevan tuotoksen. Raportin otsikon tulee olla sekä kuvaava ja selkeä että kiinnostava. Vierasperäistä case-sanaa ei käytetä otsikossa. Alla on esimerkki case-sanan muuttamisesta:
Covid-19-pandemian vaikutus lentoliikenteen kannattavuuteen: case Finnair
Covid-19-pandemian vaikutus Finnairin lentoliikenteen kannattavuuteen
Tiivistelmä on yhden sivun mittainen, ja se sijoitetaan heti kansilehden jälkeen. Tiivistelmästä pitää ilmetä työn keskeinen sisältö: selvitettävän asian tausta, tavoite ja rajaus, tietoperusta, toteutus sekä ajankohta, käytetyt menetelmät sekä tulokset ja päätelmät. Älä
käytä lähdeviitteitä. Kirjoita asiatyylisesti kokonaisin virkkein. Jaa teksti kappaleisiin, joiden
väliin tulee tyhjä rivi. Käytä tiivistelmässä passiivia tai yksikön tai monikon 3. persoonaa.
Käytä tiivistelmässä imperfektiä, jota käytetään viitattaessa aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin, oman tutkimuksen kulkuun, omiin ja muiden tuloksiin. Käytä myös perfektiä tutkimustulosten ja päätelmien esittämiseen.
Merkitse loppuun tärkeysjärjestyksessä 3–6 asiasanaa, jotka kuvaavat työsi aihetta ja sisältöä parhaiten. Pyri käyttämään kuvailuun Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta
(YSO) löytyviä asiasanoja. Sanasto on osoitteessa http://finto.fi/ysa/fi/
Tiivistelmä kirjoitetaan opinnäytetyön kielellä. Lisäksi voit halutessasi sisällyttää työhön
muun kielisen tiivistelmän. Tällöin tiivistelmät tulevat raporttiin peräkkäisille sivuille, raportin kieltä edustava tiivistelmä ensin.
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Tiivistelmää seuraa sisällysluettelo, jonka otsikko on Sisällys. Luettelosta näkee yhdellä
silmäyksellä työn rakenteen ja eri osien väliset keskinäiset suhteet. Jäsentele työsi riittävän laajoihin asiakokonaisuuksiin: päälukujen määrä on 4–7, ja pääluvun minimipituus on
viisi sivua lukuun ottamatta johdantoa ja pohdintaa, jotka voivat olla lyhyempiä. Alaluku on
vähintään puolen sivun mittainen sisältäen vähintään kaksi tekstikappaletta. Tekstikappaleessa tulisi olla vähintään viisi riviä.
Aloita uusi pääluku uudelta sivulta. Alalukuja tulee olla aina vähintään kaksi, siis alaluku
2.1 edellyttää alalukua 2.2, jotta 2.1 ei jää orvoksi. Alaluvun asemesta voi joissakin tapauksissa käyttää lihavoitua väliotsikkoa, josta ei tule sisällysluetteloon merkintää. Otsikoi
luvut ja alaluvut kuvailevasti ja muotoile otsikot keskenään samantyylisiksi. Numeroitujen
lukujen jälkeen sisällysluetteloon tulee Lähteet-otsikko. Sen jälkeen tulee otsikko Liitteet,
jos liitteitä on. Numeroi ja nimeä kaikki liitteesi.
Aloita teksti johdannolla, jonka tehtävänä on virittää lukijan kiinnostus ja antaa alustavat
tiedot käsiteltävästä asiasta. Hyvä johdanto on pituudeltaan 2–4 sivua. Johdanto on onnistunut, kun lukija ymmärtää työn tavoitteet ja rajauksen. Jos tutkimusongelma vaatii toimeksiantajan laajemman esittelyn, esitellään toimeksiantaja tutkimuksen toteutus –osion
alussa. Selosta käsitteet, jotka ovat tavoitteiden tai luettavuuden kannalta olennaisia. Johdannossa ei ole tarpeen esitellä raportin rakennetta, koska se on nähtävissä sisällysluettelosta, sen sijaan erityisesti tutkimuksissa, joissa on kysely- tai haastattelulomake, johdantoon on hyvä lisätä työn tietoperustan ja empiirisen osion kiinteyttä kuvaava peittomatriisi tai muu vastaava kuvaus. Tarkista johdannon ja työn nimen paikkansa pitävyys, kun
raportti on valmis. Mikäli nimi muuttuu, muuta se myös Konto-järjestelmän aloitussivulle,
muutoin tutkintotodistuksessa saattaa opinnäytetyöysi nimi olla ”Aihe ei vielä tiedossa” tai
”Aihe tarkentuu myöhemmin”.
Tietoperustassa on yleensä 1–2 päälukua. Tietoperustan ja toiminnallisen osuuden tai tutkimuksen välillä on oltava selvä yhteys. Käytä teoriatiedon lisäksi myös ammattialasi kokemuksellista ja käytännöllistä tietoa. On tärkeää tehdä ero tietoperustaan sisältyvän,
esim. kokemuksellisen tai haastattelutiedon ja varsinaisen empiirisen aineiston välillä. Rakenna tietoperusta pääosin ennen empiirisen osuuden toteuttamista.
Empiirisessä osuudessa esitellään
−
−
−
−
−
−

tutkimuksen tai toiminnallisen työn kohdeorganisaatio
tavoite, ongelmat ja kehittämistehtävä
menetelmävalinnat tai suunnitelmakuvaus perusteluineen
toteutus- tai työtapakuvaus
aineisto ja käytetyt analyysit
tulokset tai tuotos.
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Perinteinen tutkielmamalli on raportin rakenteista yleisin: tietoperustan jälkeen käsittelet
empiirisen osan toteuttamisen ja tulokset. Muista esimerkiksi kysely- ja haastattelututkimuksissa, että et ole raportoimassa mittarirunkoa vaan kirjoittamassa vastauksia tutkimuksen alaongelmiin. Tutkimuksen tulososa jäsennellään siis tutkimuksen alaongelmien
mukaisesti. Voit käyttää myös vetoketjumallia, jossa tietoperusta ei ole raportin erillinen
osa, vaan etenee rinnakkain empirian kanssa. Käsittele ensin yksi tietoperustan aihe ja
kerro sen jälkeen, miten sovelsit teoriaa käytäntöön. Tämän jälkeen esitä tehdyt ratkaisut
tai saavutetut tulokset. Jos käytät vetoketjumallia, kirjoita tietoperustasta ja tulosten käsittelystä yhteensä 2–4 päälukua (liitteet 1 ja 2).
Raportin päättää luku Pohdinta. Arvioi aluksi keskeisiä tuloksia ja peilaa niitä tietoperustaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. Mieti, onko jokin tulos paljon vai vähän. Onko tulos tietoperustasta poikkeava ja mistä se voisi johtua? Mikä on sen merkitys? Esittele seuraavaksi
johtopäätökset, työstä johdetut, perustellut suositukset ja kehittämisehdotukset. Pohdintasi tueksi on hyvä viitata tietoperustaan. Erota oletukset, faktat ja tulokset toisistaan.
Kaikissa opinnäytetöissä tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta (tutkimus) tai tuotoksen
hyödynnettävyyttä (toiminnallinen opinnäytetyö). Pohdi tekemiäsi valintoja ja ratkaisuja
niin, että huomioit opinnäytetyösi suunnittelun, toteutuksen, analysoinnit ja tulosten hyödynnettävyyden. Määrällisissä tutkimuksissa luotettavuuteen liitetään käsitteet validiteetti
ja reliabiliteetti, kun laadullisissa tutkimuksissa keskitytään tarkastelemaan tutkimuksen
uskottavuutta ja yleistettävyyttä. Toiminnallisissa töissä arvioidaan esimerkiksi tuotoksen
ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta.
Tarkastele lopuksi oppimistasi ja ammatillista kehittymistäsi opinnäytetyöprosessin aikana. Kriittinen ja analyyttinen ajattelukyky osoittaa kehittymistäsi ja kykyä asiantuntijuuteen, joten kuvaa myös mahdollisia epäonnistuneita ratkaisuja tai valintoja.
Lähdeluetteloon kootaan aakkostettuina kaikki käytettyjen lähteiden tiedot. Noudata luvun
4 ja liitteen 4 tai Haaga-Helian verkkokirjaston (HH Finnan) LibGuides-ohjeita. Viimeisenä
raportissa voi olla liitteitä, jotka numeroidaan ja otsikoidaan. Liitteiksi sijoitetaan kaikki sellainen aines, johon raportissa on viitattu, mutta jota ei tarvitse esittää sellaisenaan varsinaisessa tekstissä. Liitteitä voivat olla kyselylomake ja sen saate, asiakirja, sopimus, valmis tuotos ja sen välivaiheet, portfolion osatuotokset, suuret kuvat tai taulukot jne. Luettele liitteet sisällysluettelon lopussa numeroimattoman Liitteet-väliotsikon alla. Huomio
myös liitteissä tietosuoja (liite 5).
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2

Raportointi Haaga-Heliassa

Opinnäytetyö kirjoitetaan käyttäen ohjeistuksena tätä Haaga-Helian pitkien raporttien ohjeesta muokattua versiota ja raportin kirjoittamisen tarkoitettua mallipohjaa. Kopioi mallipohja MyNetin kohdasta Opiskelu > Opinnäytetyö, AMK -> Yhteiset ohjeet. Mikäli opinnäytetyösi on toimeksianto, huomaa myös erillisohje Liike- ja ammattisalaisuuksien käsittely opinnäytetöissä liitteessä 6. Jos teet päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön, käytä sille
suunniteltua mallitiedostoa.
Kun palautat raporttisi ohjaajalle Kontoon, käytä seuraavia tiedostonimiformaatteja
−
−
−
−

työversio (Word): Sukunimi_Etunimi_ont_v1.docx; …_v2.docx jne.
esitysversio (Word): Sukunimi_Etunimi_ont_esitysversio.docx
Urkund-tarkastusversio (PDF/A): Sukunimi_Etunimi_ont.pdf
arviointiversio (PDF/A): Sukunimi_Etunimi_ont_arviointiversio.pdf (yleensä sama kuin
Urkund-versio, joten vaihdetaan vain tiedoston nimi).

Mikäli työstä on tuotettu kaksi versiota (julkinen ja luottamuksellinen), nimetään luottamuksellista aineistoa sisältävä versio (katso liite 6) Sukunimi_Etunimi_ont_arviointiversio_luottamuksellinen.pdf. Tätä versiota ei lähetetä Urkund-tarkistukseen tai julkaista, vaan ohjaaja toimittaa sen erikseen tallennettavaksi Haaga-Helian Therefore-arkistojärjestelmän
kansioon, johon edes Haaga-Helian henkilöstöllä ei ole vapaata pääsyä.
Julkaistun opinnäytetyöraportin tulee olla saavutettava. Tämä tarkoittaa käytännössä asetteluun ja esitystekniikkaan liittyviä ratkaisuja, joilla helpotetaan raportin käyttöä tapauksessa, jossa lukijalla on aistirajoite. Saavutettavuus perustuu YK:n yleissopimukseen
vammaisten henkilöiden oikeuksista, EU-direktiiviin 2016/2102 (niin sanottu saavutettavuusdirektiivi) sekä lakiin 306/2019 (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta). Ohjeet
saavutettavaan raporttiin ovat liitteessä 3.
2.1

Raportin ulkoasun yleiset ohjeet

Tarkemmat ulkoasuun ja saavutettavuuteen liittyvät ohjeet ovat liitteessä 3. Liitteen lopussa on myös tarkistuslista, joka auttaa raportin viimeistelyssä. Seuraavassa on kerrottu
tavallisimmat määritykset sekä ohjeistettu mallipohjan käyttöä. Raportin rakennetta on ohjeistettu opinnäytetyötyypeittäin luvussa 1 ja liitteessä 1.
Aloita otsikot ja teksti vasemmasta marginaalista. Käytä aina tavutusta ja vain vasemman
reunan tasausta. Käytä tehokeinoja (esimerkiksi lihavointia ja kursivointia) harkiten, jotta
ne säilyttävät tehonsa. Älä alleviivaa tekstiä (poista web-linkeistä automaattinen alleviivaus). Sivunumero on ylätunnisteessa oikealla. Sivunumerointi alkaa johdannon ensimmäisestä sivusta ja jatkuu raportin loppuun saakka. Mikäli liitteet muodostavat jatkumon
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raportille, jatketaan sivunumerointia liitteissä. Mikäli liitteet ovat erillisiä kokonaisuuksia,
niissä voi olla oma sivunumerointinsa, esimerkiksi liitteenä oleva perehdytysopas tai ei sivunumerointia lainkaan, esimerkiksi liitteenä oleva esite. Erillisissä liitteissä voi olla tästä
ohjeesta poikkeava muotoilu.
Raportin marginaalit, rivinvälit, kirjasinlajit ja kirjasinkoot määräytyvät seuraavasti:
−
−
−
−
−
−

Ylä- ja alamarginaalit ovat 1 cm. Ylä- ja alatunnisteen etäisyys sivun reunasta on 1 cm.
Vasen marginaali on 4 cm ja oikea 1,5 cm.
Riviväli on 1,5 pt.
Taulukoissa, luetelmissa ja sisennetyissä lainauksissa käytetään riviväliä 1.
Kappaleiden väliin ja luetelmien jälkeen tulee yksi tyhjä rivi.
Kirjasinlaji on Arial: päälukujen otsikoissa 13 pt lihavoituna, alaluvuissa 11 pt lihavoituna ja varsinaisessa tekstissä 11 pt.
− Pitkät suorat lainaukset sisennetään yhden sarkaimen verran, ja niiden kirjasinkoko on
10.
2.2

Mallipohjan käyttäminen

Mallipohjan saat käyttöösi seuraavasti:
− Tallenna Mallipohja-tiedosto koneelle ja tallenna se kansioon, jossa työstät opinnäytetyötäsi.
− Kun olet tallentanut uuden asiakirjan työskentelytiedostoksi, voit tehdä opinnäytetyösi
suoraan siihen. Tämä edellyttää, että koneella on asennettuna Office-paketti. Älä käytä
mallipohjaa Wordin Online-versiossa.
Mallipohjassa on käytetty seuraavia tyylien määrittelyjä ja sivuasetuksia: Käytettävä fontti
(Font) on Arial koko (Font size) 11, ja riviväli (Line spacing) 1,5. Marginaalien (Margins)
leveys sivun vasemmassa reunassa on 4 cm ja oikeassa reunassa 1,5 cm. Marginaali on
sivun ylä- ja alareunassa 1 cm. Mallipohjassa on valmiina tavutus (Hyphenation). Fontit ja
koot tulevat automaattisesti oikein, kun käytät valmiiksi määriteltyjä tyylejä.
Mallipohjassa on valmiina kansilehti, tiivistelmäsivu sekä automaattinen sisällysluettelo ja
lähdeluettelo. Muista päivittää ne! Tekstisivuilla muutat otsikot ja lisäät tekstin. Tekstit ovat
oikeassa muodossa ja oikeilla paikoillaan. Sivunumerointi (Page Number) alkaa johdantosivulta ja päättyy liitteiden loppuun. Sivunumerot on määritelty mallipohjaan valmiiksi sivun
oikeaan yläkulmaan.
Mallipohja toimii parhaiten, kun teksti kirjoitetaan suoraan mallipohjaan, mutta myös valmiin tekstin siirtäminen toisesta asiakirjasta on mahdollista. Valmiin tekstin liittämisessä
on kuitenkin seikkoja, jotka pitää huomioida.
Jos olet käyttänyt tyylejä alkuperäisessä asiakirjassa, ne tulee poistaa ennen tekstin siirtämistä. Maalaa alkuperäisessä asiakirjassa teksti, jonka haluat siirtää mallipohjaan. Valitse
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Aloitus (Home) -välilehden Fontti (Font) -ryhmästä Poista kaikki muotoilut (Clear All Formatting). Tämän jälkeen voit kopioida tekstin mallipohjaan.
Jos kopioit asiakirjan valitsemalla kaikki (Ctrl + A), kopioituvat myös ylä- ja alatunnisteet
sekä kaikki muut määritykset. Tämä sekoittaa valmiin pohjan valmiit asetukset. Kopioi siis
mieluummin maalaamalla siirrettävät teksti, taulukot ja kuvat.
2.2.1

Kansi

Raportin ensimmäinen sivu on kansilehti. Vaihda mallitekstien paikalle opinnäytetyön nimi,
mahdollinen alaotsikko (ei pakollinen), nimesi ja opinnäytetyön valmistumisvuosi sekä tutkinnon nimi. Jos opinnäytetyön kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, nimet tulevat sukunimen perusteella aakkosjärjestykseen. Huomaa Konto-järjestelmässä, että se ei lue työsi
nimeä raportin kansisivulta. Tarkista sen vuoksi, että Konton Projektisuunnitelma ja aikataulu -sivulla on oikea työn nimi sille varatussa kentässä, jotta arviointilausuntoosi ja tutkintotodistukseesi tulee oikea työn nimi.
2.2.2

Tiivistelmä

Kirjoita tiivistelmäsivuille tarvittavat tiedot. Tiivistelmässä ilmoitettavaan työn sivumäärään
eivät kuulu kansilehti, tiivistelmä, sisällysluettelo eivätkä liitteet. Tiivistelmässä ilmoitettava
raportin pituus on siten sama kuin lähdeluettelon viimeisen sivun sivunumero. Liitesivujen
lukumäärä pitää laskea erikseen.
Aloita tiivistelmän kirjoittaminen osoitetusta kohdasta. Tiivistelmää ei koskaan kirjoiteta
ensimmäisessä persoonassa. Tiivistelmään ei merkitä viitteitä. Muista kirjoittaa myös
avainsanat tiivistelmän loppuun. Avainsanoja voi olla 3–5 ja ne tulee luetella pilkulla eroteltuna. Hyödynnä avainsanojen valinnassa Finto sanasto- ja ontologiapalvelua:
http://finto.fi/fi/.
2.2.3

Sisällysluettelo

Sisällysluettelon otsikko on Sisällys. Käytä automaattista päivitystä ja tarkista, että viimeinen indeksoitu pääluku on Pohdinta (tai vastaava); lähdeluettelossa ei enää ole indeksiä.
Normaalimittaisessa raportissa päälukuja on tyypillisesti vain neljä, joskin esimerkiksi tietoperustassa eli viitekehyksessä voi olla aihepiirin vaihtuessa kaksi tai kolmekin päälukua.
Tarkista, että alalukuja on aina vähintään kaksi, sillä orpoja alalukuja ei saa olla. Älä käytä
luvuista tai alaluvuista käsitettä kappale. Kappale on useamman virkkeen muodostama
ajatuskokonaisuus, jota ei indeksoida. Esimerkiksi nämä kolme tekstiriviä ovat kappale.
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2.2.4

Raportin pääluvut

Raportin pääluvut ja asiasisällöt (alaluvut) on esitelty luvussa 4 sekä liitteissä 1 ja 2.
Haaga-Helian raporttiohje poikkeaa IMRD-mallista (Introduction, Methods, Results, Discussion). Johdannosta (Introduction) on erotettu tietoperusta eli viitekehys, ja johdantoon
sisällytetään ainoastaan työn perustelu ja kuvaus (tehtävän- tai ongelmanasettelu). Malli
olisi siten akronyyminä ilmaistuna ”IFED” (Introduction, Frame of references, Empirical
part, Discussion), joista ensimmäinen ja viimeinen ovat lyhyitä lukuja ja suurin osa sisällöstä jakautuu melko tasan viitekehyksen ja empiirisen osan kesken
2.2.5

Lähdeluettelo

Lähdeluettelon otsikko on Lähteet. Lähdeluettelossa käytetään Harvard-mallia, jota on yksinkertaistettu siten, että se ei sisällä tyylikeinoja ja lähteen osien erottimena on piste.
Huomaa, että suomenkielisessä lähdeluettelossa kustantajan kotipaikka ei ole London tai
Stockholm vaan Lontoo tai Tukholma. Poista web-linkeistä niihin automaattisesti ilmestyvät alleviivaukset. Mikäli käytät RefWorksiä, Mendeleytä tai vastaavaa automatiikkaa viitteissä, mainitse tämä raportin johdannossa. Tarkista lopuksi, että lähteet ovat aakkosjärjestyksessä.
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3

Raportin kirjoittamisen yleiset ohjeet

Kirjoita asiatyylisesti. Jäsentele raporttisi aina loogisesti ja noudata annettuja ohjeita.
3.1

Kirjoittajaan viittaaminen ja aikamuodot

Luonnontieteissä kirjoittajan työskentelyyn viitataan yleensä passiivissa, esimerkiksi
”Haastattelussa kysyttiin …” tai yksikön 3. persoonassa (tekijä, tutkija), mutta ihmistieteissä tavallisempaa on käyttää 1. persoonaa, joskin ilman alleviivaavaa minä-pronominia,
esimerkiksi ”Haastattelussa kysyin…”. Lukijan on kuitenkin aina tiedettävä, esitätkö omia
ajatuksiasi ja valintojasi vai viittaatko muualta peräisin olevaan tietoon.
Kun valitset aikamuotoja, ole johdonmukainen. Tietoperusta kirjoitetaan yleensä preesensissä, sillä se sisältää yleisiä periaatteita. Empiirisessä osassa toteutuksen kulku on luontevaa kirjoittaa imperfektissä, sillä se kuvaa jo tapahtunutta, esimerkiksi ”Kyselylomake lähetettiin... / Lähetin kyselylomakkeen…” Kun kuvailet aineiston perusteella saatuja tuloksia tai produktin tuotantovaiheita, aikamuotona on perfekti. Kun esittelet yleistettävissä
olevaa tulosta tai produktin käyttöä, aikamuoto on preesens.
3.2

Tekstin havainnollistaminen

Tekstiä voi havainnollistaa taulukoilla ja kuvilla, jotka otsikoidaan ja numeroidaan omina
sarjoinaan. Raportissa ei eroteta kuvia ja kuvioita. Mieti aina, milloin niiden käyttö on mielekästä asiasisällön kannalta. Taulukko on sarake- ja rivimuotoinen esitys. Kuvia ovat esimerkiksi tilastografiikka, erilaiset kaaviot, kartat ja kaavat, valokuvat, piirrokset, kuvakaappaukset, yleensäkin kaikki objektit, jotka eivät ole taulukoita. Otsikot alkavat aina vasemmasta marginaalista ja ovat samalla sivulla kuin taulukko tai kuva. Kuvien numerot ja otsikot ovat kuvien alapuolella ja taulukoiden numerot ja otsikot taulukoiden yläpuolella. Perehdy taulukoiden ja kuvien saavutettavuusohjeisiin liitteestä 3.

Kuva 1. Valmis opinnäytetyö (Haaga-Helia 2020b)
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Otsikon loppuun tai otsikossa olevaan viitteeseen ei merkitä pistettä, jollei se pääty lyhenteeseen kuten kuvassa 2. Tekstissä kuvaan tai taulukkoon viitataan joko ”…kuten kuvasta
1 havaitaan, kaikki eivät osaa käyttää oikeaa opinnäytetyön kansiformaattia” tai ”… kaikki
eivät osaa käyttää oikeaa opinnäytetyön kansiformaattia (kuva 1).” Kuvat, taulukot tai liitteet ovat yleisnimiä, joten niihin viitattaessa ei käytetä isoa alkukirjainta silloin, kun ne viittaavat vain kyseiseen virkkeeseen. Jos kuvalla tai taulukolla viitataan kahteen tai useampaan edelliseen virkkeeseen, merkitään viittaus viimeisen virkkeen ulkopuolelle ja viittausmerkintä aloitetaan suurella kirjaimella

Kuva 2. Scarf-malli (mukaillen Kokkonen s.a.)
Kuviin liittyvien tekijänoikeuksien takia kuvat on hyvä itse reprodusoida eli laatia mallia
noudattaen muokattu kuva, jolloin se ei ole identtinen alkuperäisen kanssa. Viitemerkinnässä ilmoitetaan, että kyseessä on alkuperäisestä kuvasta itse tuotettu versio (esimerkiksi ilmaisulla mukaillen). Mikäli olet saanut tekijältä luvan kuvan käyttöön tai on tieto
siitä, että kuva on vapaasti käytettävissä, voit käyttää kopioitua kuvaa. Kuvaesimerkissä 2
lähteeksi on merkitty sekundaarilähde Kokkonen s.a., koska siinä on käytetty lähteenä
Kokkosen suomeksi kääntämää versiota kuvasta. Merkintä s.a. tarkoittaa sine anno eli
puuttuu vuosi. Vaihtoehtoisesti olisi voinut käyttää alkuperäistä englanninkielistä lähdettä
ja kääntää tekstit, jolloin viite olisi ollut Rock 2009. Sinisellä oleva teksti kuvassa sisältyy
elementtinä Kokkoselta lainattuun kuvaan. Sama merkintätekniikka pätee myös taulukoihin.
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Jos taulukot tai kuvat ovat suuria tai niitä on paljon, ne sijoitetaan liitteiksi. Käytä niissä samaa kirjasinta kuin muussakin tekstissä. Vältä kolmiulotteisia kuvia, koska ne vääristävät
helposti sisältämänsä tiedot. Viittaa tekstissä kaikkiin taulukoihin, kuviin ja liitteisiin, jotta
ne eivät jää irrallisiksi. Niiden yhteydessä olevassa tekstissä kerrotaan keskeisimmät asiat
esitetystä ilmiöstä. Huolehdi siitä, että lukija pystyy ymmärtämään tekstin ilman, että hän
perehtyy taulukoihin ja kuvioihin ja päinvastoin. Esimerkiksi: Alaongelmien ja kyselyn kysymysten välinen suhde kuvataan tarkemmin peittomatriisissa (taulukko 1).
Taulukko 1. Peittomatriisi (Peltonen 2017, 3)
Peittomatriisi
Pääongelma: Millaiseksi työhyvinvoinnin tila koetaan Yritys X Oy:ssä ja miten sitä
voitaisiin kehittää?
Alaongelmat

Teoria

Tulokset

Lomakkeen
kysymykset

1

Millainen työympäristö ja organisaatio ovat työhyvinvoinnin kannalta?

3.1.1

5.2

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

2

Miten esimiestyö ja johtaminen vaikuttavat työhyvinvointiin?

3.1.2

5.3

9, 10, 11, 12,
13

3

Millainen työyhteisö on työhyvinvoinnin kannalta?

3.1.3

5.4

14, 15, 16,
17, 18

4

Millaiseksi työntekijät kokevat työnsä ja sen vaatimukset?

3.1.4

5.5

19, 20, 21,
22, 23, 24

5

Kokevatko yksilöt omat voimavaransa riittäviksi
työn tekemiseen?

3.1.5

5.6

25, 26, 27

Julkaistusta teoksesta saa ottaa omaan teokseensa sitaatin "hyvän tavan mukaisesti" ja
"tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa". Siteerausoikeus koskee myös julkistettua digitaalista aineistoa. Jos taulukoiden tai kuvien tiedot eivät ole omasta aineistostasi, merkitse
lähdeviite ilman pistettä otsikon jälkeen.
Luetelma on yksi visuaalisen havainnollistamisen keino, jossa asiat esitetään allekkain.
Käytä luetelmia säästeliäästi. Kirjoita ennen luetelmaa vähintään yksi johdatteleva, lyhyt
tekstikappale. Jos luetelmasi pohjautuu lähteisiin, tee lähdeviittaus edeltävässä lauseessa. Seuraavalla sivulla on kaksi esimerkkiä, joista ensimmäisessä luetelma muodostuu erillisistä virkkeistä ja jälkimmäisessä luetelmakohdat muodostavat johdantolauseen
kanssa virkkeen. Tapausten välillä on ero kaksoispisteen ja pisteen käytössä.
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Esimerkki 1
−
−
−
−

Heikkilä (2008, 53) on kuvaillut Likertin asteikon muuttujien ominaisuuksia seuraavasti:
Likertin asteikkoa käytetään mielipideväittämissä.
Asteikko on tavallisesti 4- tai 5-portainen järjestysasteikon tasoinen asteikko.
Toisena ääripäänä on tyypillisesti täysin samaa mieltä ja toisena ääripäänä täysin eri
mieltä.

Muista luetelmaa tehdessäsi
−
−
−
−

laatia ensin johdantokappale ja -lause
lisätä tarvittaessa lähdeviite
sovittaa kaikki luetelman osat johdantolauseeseen sopiviksi
tehdä luetelmakohdista samanmuotoisia niin, että kaikki luetelmakohdat ovat joko sanoja, lauseita, virkkeitä tai kappaleita.
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4

Lähteiden käyttäminen ja hyvä tieteellinen käytäntö

Käytetyt lähteet on aina osoitettava lyhyesti ja yksiselitteisesti tekstiviitteiden ja lähdeluettelon avulla. Tekstiviitteillä osoitetaan, milloin kirjoittaja viittaa muiden teksteihin ja näkemyksiin. Kaikkien ilman viitteitä olevien tekstien ja muiden elementtien tulkitaan olevan kirjoittajan omia. Tekstiviite eli tekstin sisäinen viittaus toimii hakusanana, jonka avulla lukija
löytää lähdeluettelosta alkuperäistekstin julkaisutiedot. Näin lukija voi arvioida lähteen laatua ja luotettavuutta sekä tarkistaa, että lähteeseen on viitattu sen alkuperäisessä merkityksessä. Tarkemmat ohjeet erityyppisten lähteiden merkintätavasta tekstissä ja lähdeluettelossa on esitetty liitteessä 4. Hyödynnä myös Haaga-Helian kirjaston LibGuides-sivustoa (https://libguides.haaga-helia.fi/lahdeviittaamisen-tueksi) sekä kirjaston koulutuksia
ja henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta.
Jos esität muiden tekstiä tai näkemyksiä lähdettä mainitsematta, syyllistyt plagiointiin, joka
on vilpillistä toimintaa (Haaga-Helia 2020a, 27 §). Vilpin muotoja ovat sepittäminen, vääristely, plagiointi ja anastaminen, ja ne määritellään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
(2013) ohjeissa. Haaga-Heliassa pyritään Urkund-järjestelmän avulla estämään plagiointi.
Opiskeluvilppiä ja sen käsittelyä koskevat ohjeet ovat Opinnäytetyö, AMK -> Työn valmistuminen -otsikon alla MyNetissä.
Vastaavasti omia ajatuksia tai ratkaisuja ei saa kirjoittaa viitteen määrittelemälle alueelle.
Viittausaluevirheen välttämiseksi on yleensä helpompi ensin esittää, mitä lähde asiasta
sanoo, ja lähdeviitemerkinnän (sulkujen) jälkeen kirjoittaa oma ajatus kappaleen loppuun.
Erityisesti tutkimustyyppisen työn menetelmäkuvauksessa on vaara sekoittaa oma tekeminen ja lähdeviite, koska ne tyypillisesti vuorottelevat kerronnassa.
Tavallisimmin käytettyjä lähteitä ovat kirjat, artikkelit, tutkimukset, yhteisöjen, julkisen sektorin ja yritysten tuottamat raportit ja muut dokumentit, internetsivustot, asiantuntijaseminaarien luennot ja haastattelut. Erityyppiset sähköiset lähteet ovat nopeasti lisääntyneet ja
niiden kirjo on suuri. Mikäli et löydä liitteestä 4 tai LibGuidesta tarvitsemaasi esimerkkiä
noudata seuraavaa pääsääntöä: tekstiviitteeseen valitaan lähteestä pääsana, joka tekijän
(henkilön tai julkaisijan) puuttuessa on jokin muu sana tai ilmaus. Lähdeluetteloon merkitään sama pääsana, ja muut tarvittavat tiedot, joiden avulla lukijan on mahdollista löytää
lähde. Tekstiviitteen komponentit ovat pääsana, vuosiluku tai merkintä s.a. (vuosilukua ei
tiedetä), tarkempi kohdistus (sivu, luvun indeksi, minuuttimäärä tai muu lähteessä käytetty
määre, joka helpottaa lukijaa oikean paikan löytämisessä lähteestä). Noudattamalla tätä
periaatetta pystyt merkitsemään viitteen oikein, vaikkei sinulla olisi siihen valmista esimerkkiä ohjeistuksessa.
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Kaikkia lähteitä on syytä käyttää kriittisesti. Arvioi julkaisijaa, julkaisutarkoitusta, kirjoittajan
asiantuntijuutta ja tunnettuutta sekä sisällön ajantasaisuutta, uskottavuutta ja objektiivisuutta. Pohdi myös lähteiden käyttökelpoisuutta tuottamasi tekstin tavoitteen ja rajauksen
kannalta. Oppikirjat ovat käteviä ja yleensä luotettavia lähteitä, mutta ne ovat asian kannalta usein sekundäärilähteitä. Luotettavimmat lähteet ovat vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, joita löydät tieteellisistä aikakauskirjoista.
Merkitse tekstiviitteet ja lähdeluettelon tiedot heti, kun viittaat lähteeseen. Viittausten sijoittaminen tekstiin myöhemmin on vaikeaa ja aiheuttaa ylimääräistä työtä ja virheitä. HaagaHelian mallin sijasta voit halutessasi käyttää lähdeluettelon kokoamiseen esimerkiksi
RefWorks-ohjelman Harvardin mallia. Mainitse Johdanto-luvussa, jos käytät RefWorksia
tai muuta sovellusta.
Tekstiviittaus osana tekstiä
Tekstiviittauksen muoto riippuu lähdetekstin kirjoittajien lukumäärästä, viitattavien virkkeiden lukumäärästä, viitattavan tekstin pituudesta ja siitä, onko kyseessä suora lainaus vai
referoitu teksti. Pisteen, sulkeiden ja lainausmerkkien paikkaan on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Tässä ohjeessa on selvyyden vuoksi kaikki esimerkit sisennetty, mutta raporteissa sisennetään ainoastaan pitkät suorat lainaukset.
Viittaus yhteen virkkeeseen. Tekstiviittaus on osa virkettä, jossa referoit, eli selität omin
sanoin, lähdetekstin ajatuksen.
Vaikka tehtyjen tutkimusten pohjalta näyttääkin siltä, että mielialan vaikutus
tyytyväisyyteen on kohtalaisen pieni, kannattaa sen vaikutus silti huomioida
asiakastyytyväisyystutkimuksissa (Grönroos 2001, 112–113).
Grönroosin (2001, 112–113) mukaan mielialan vaikutus tyytyväisyyteen on tehtyjen
tutkimusten mukaan kohtalaisen pieni, mutta se kannattaa silti huomioida
asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

Viittaus moneen virkkeeseen. Tekstiviittaus on erillinen virke referoidun tekstin lopussa.
Yritykset, jotka sopeuttavat liikaa toimintaansa asiakkaiden tarpeiden mukaan,
ajautuvat ennen pitkää toimimaan asiakkaiden armoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että
yritys ajautuu erilaisiin tilanteisiin asiakkaiden mukana ilman selkeää omaa tahtoa.
(Storbacka & Lehtinen 2002, 17.)

Suoria lainauksia käytetään säästeliäästi eikä niitä saa irrottaa asiayhteydestään. Ne kirjoitetaan täsmälleen samassa muodossa, kuin ne esiintyvät lähteessä. Niiden käyttö on
paikallaan, kun lähteen tapa ilmaista asia on erityisen toimiva tai ainutlaatuinen.
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Lyhyt suora lainaus on enintään kolmen rivin pituinen, ja se merkitään leipätekstiin lainausmerkkien sisään.
”Likertin asteikko on mielipideväittämissä käytetty, tavallisesti 4- tai 5-portainen
järjestysasteikon tasoinen asteikko” (Heikkilä 2008, 53).
Heikkilän (2008, 53) mukaan ”Likertin asteikko on mielipideväittämissä käytetty,
tavallisesti 4- tai 5-portainen järjestysasteikon tasoinen asteikko”.

Pitkä suora lainaus asetetaan erilliseksi kappaleeksi, joka sisennetään yhden sarkaimen
verran. Teksti pienennetään pistekokoon 10.
Tekstistä pitää siis aina käydä ilmi, mikä on tutkijan ”omaa”, mikä toiselta saatua,
olipa tämä muualta saatu sitten suoraa lainaa, tiivistävää referointia tai toisen tekstin
omin sanoin sanomista (parafraasi). Varsin yleistä on, että kokemattomat kirjoittajat
sijoittavat kappaleen loppuun lähdeviitteen, mahdollisesti jopa nipun kirjoittajien
nimiä, erittelemättä, mikä osa kappaleen sisällöstä perustuu mihinkin lähteeseen tai
mikä on kirjoittajan omaa panosta. Tämä epätarkka menettely ei täytä täsmällisen ja
luotettavan viittaustavan vaatimuksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 322.)

Katso tarkemmat ohjeet liitteestä 4 ja Haaga-Helian verkkokirjaston LibGuides-sivustolta.
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Lähteet

Haaga-Helia 2020a. Tutkintosääntö. Luettavissa: http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Opinto-opas/Yleista-HHsta/tutkintosaanto.pdf?userLang=fi. Luettu: 17.11.2020.
Haaga-Helia 2020b. HH:n MyNetin kuvituskuva. Luettavissa: https://mynet.haaga-helia.fi/opiskelu/opinnaytetyo-amk/Pages/default.aspx. Luettu: 17.11.2020.
Kokkonen, J. s.a. Scarf-malli – Yhteistoiminnan apuvälineet 2. Luettavissa: http://juhana.org/2011/04/scarf-malli-yhteistoiminnan-apuvalineet-2/. Luettu: 7.4.2018.
Peltonen, L. 2017. Työhyvinvoinnin tila autoalan pk-yrityksessä. Opinnäytetyö. HaagaHelia amk. Luettavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704184864. Luettu: 9.12.2020.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Luettavissa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. Luettu: 14.4.2018.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.
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Liitteet
Liite 1. Perinteisen raportin rakenne
Kansi, tiivistelmä ja sisällys
Johdanto
−
−
−
−

yleisjohdanto
tavoitteet, tutkimusongelman tai tehtävänasettelu sekä rajaukset
käsitteet
(raportin rakennetta ei ole tarpeen esitellä, jos kyseessä on normaali rakenne – se
käy ilmi sisällyksestä).
Tietoperusta
− teoria ja aiempi käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto
− oman aiheen ankkuroiminen aikaisempiin tutkimuksiin, teorioihin ja malleihin käyttäen hyväksi ammattikirjallisuutta ja muita lähteitä.
Empiirinen osa

− kohde
− tavoite, ongelmat ja kehittämistehtävä
− menetelmävalinnat1 tai suunnitelmakuvaus2 perusteluineen
− toteutus- tai työtapakuvaus
− aineisto ja käytetyt analyysit1
− tulokset1 tai produkti tai produktin kuvaus, jos produkti on liite2
− yhteenveto (ei aina välttämätön, ks. Pohdinta, tulosten tarkastelu).
Pohdinta
− tulosten tarkastelu
− tutkimuksen luotettavuus1 (vaihtoehtoinen sijainti on empiirisen osan viimeinen alaluku)
− eettiset näkökohdat
− johtopäätökset sekä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset
− opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi.
Lähteet
Liitteet
− kysely- tai haastattelulomake ja analyysituloksia1
− tuotos, jos liitettävissä raporttiin.2
Tutkimustyyppinen eli määrällisen tai laadullisen tutkimuksen sisältävä opinnäytetyö.

1
2

Produktityyppinen eli toiminnallinen opinnäytetyö, johon sisältyy esimerkiksi tuotekehi-

tys- tai suunnitteluhanke, tapahtuma, julkaisu tai multimediatuote.
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Liite 2. Vetoketjuperiaatteella laaditun raportin rakenne
Kansi, tiivistelmä ja sisällys
Johdanto
− tavoitteet
− rajaukset
− toimeksiantajan esittely
− prosessin kuvaus.
Tutkittava tai kehitettävä asia A
− aikaisempi tutkimus- ja kokemusperäinen tieto (tietoperusta)
− ilmiön kuvaus tutkimuskohteessa
− tulokset/tuotos ja kehittämisehdotukset.
Tutkittava tai kehitettävä asia B
− aikaisempi tutkimus- ja kokemusperäinen tieto (tietoperusta)
− ilmiön kuvaus tutkimuskohteessa
− tulokset/tuotos ja kehittämisehdotukset.
Pohdinta
− luotettavuus/hyödynnettävyys
− yhteenveto ja johtopäätökset
− oman oppimisen arviointi.
Lähteet
Liitteet
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Liite 3. Ohjeistus raportin muotoiluun ja saavutettavuuteen

Tyylit
Tyyli määrittelee kappaleen ominaisuudet, joita ovat mm. fontti, fontin koko, kieli, sisennykset ja tasaukset. Mallipohjaan on määritelty valmiiksi tyylit eri otsikkotasoille ja normaalille tekstille. Tyylin saa käyttöön napsauttamalla sitä tyylivalikosta ennen kuin kirjoitat
tekstiä. Tyylin voi lisätä tai vaihtaa myös jälkeenpäin tyyliä napsauttamalla kursorin ollessa
kyseisellä rivillä. Hyödynnä muotoilussa valmiiksi määriteltyjä tyylejä sillä mm. automaattinen sisällysluettelo vaatii otsikkotyylien käyttämistä.
Sivua ei koskaan kannata vaihtaa painamalla Enter-näppäintä useita kertoja, sillä se vaikeuttaa tekstin muotoilua jälkeenpäin. Käytä sen sijaan sivunvaihtoa: Lisää (Insert) - Sivunvaihto (Page Break) tai pikanäppäinkomennolla Ctrl + Enter.
Aloitus (Home) -valintanauhan Kappale (Paragraph) -ryhmän Näytä kaikki (Show/Hide
all) -painikkeella saat näkyviin muotoiluun vaikuttavat, tulostumattomat merkit kuten välilyönnit, kappaleenvaihdot, sivunvaihdot, osanvaihdot.
Otsikot
Jos jaat luvun alalukuihin, niitä tulee aina olla vähintään kaksi. Ensimmäisen tason otsikoihin käytetään tyyliä Otsikko 1 (Heading 1), toisen tason otsikoihin (X.X) käytetään tyyliä
Otsikko 2 (Heading 2) ja kolmannen tason otsikoihin (X.X.X) tyyliä Otsikko 3 (Heading 3).
Ensimmäisen otsikkotason (Heading 1) fontti on Arial ja koko on 13. Muiden otsikkotasojen fonttikoko on 11. Otsikkotyyleihin on määritelty automaattisesti rivivälit. Riviväli on
1,5.
Normaali teksti
Tekstiin käytetään tyyliä Normaali (Normal). Fontti on Arial ja koko 11. Riviväli on 1,5.
Kappaleiden välit tulevat automaattisesti, kun painat Enteriä.
Lähteet ja Liitteet -otsikoissa käytetään tyyliä: Heading 1 (numeroimaton). Fontti on Arial
lihavoitu ja koko 13.Tässä mallipohjassa otsikon numerointi on jo valmiiksi poistettu, mutta
jos olet vahingossa laittanut numeroinnin takaisin päälle, saat sen pois painamalla kyseisen otsikon (Appendix) päällä Numerointi (Numbering) -painiketta, joka löytyy Aloitus
(Home) -välilehden Kappale (Paragraph) -ryhmästä.
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Kuvat ja taulukot
Kaikki taulukot ja kuvat numeroidaan ja nimetään juoksevasti omana sarjanaan. Numerointi tulee automaattisesti. Kuva-sanaa käytetään sekä kuvista että kuvioista ja kaikista
muista objekteista, jotka eivät ole taulukoita. Huomaa, että taulukoiden tai kuvien otsikot
eivät pääty pisteeseen. Mikäli lopussa on lähdeviite, tämäkään ei pääty pisteeseen. Katso
ohjeen lukua 3.
Taulukko 1. Taulukon nimen tyyli. Nimi tulee taulukon yläpuolelle.
Kuva 1. Kuvatekstin tyyli. Nimi tulee kuvan alapuolelle.
Jätä aina tyhjä välirivi kuvien ja taulukoiden ylä- ja alapuolelle. Taulukoiden ja kuvien tulisi
olla sisennettynä samaan tasoon perustekstin kanssa. Niiden vasen reuna on siis samassa linjassa tekstipalstan vasemman reunan kanssa. Niiden ei tulisi ylittää marginaalia.
Jos ne kuitenkin ovat niin suuria, että sisennettynä osa jää sivun ulkopuolelle, ne täytyy
asetella käsin tai keskittää.
Saavutettavassa dokumentissa kuvioissa oleva tieto annetaan tekstissä, kuvatekstissä tai
vaihtoehtoisena tekstinä. Tärkeintä on se, että lukija, joka ei näe kuvaa, saa saman tiedon
kuin kuvan näkevä lukija. Kun kirjoitat vaihtoehtoisen tekstin, mieti mikä tieto jää saamatta, jos kuvaa ei näe. Keskity vaihtoehtoisessa tekstissä olennaiseen asiaan, älä tee
turhan pitkää selostusta. Vaihtoehtoisen tekstin on sovittava dokumentin muuhun tekstiin.
Älä siis käytä vieraita sanoja tai termejä.
Vaihtoehtoisen tekstin saat lisättyä kuvaan klikkaamalla kuvan päällä hiiren toista painiketta ja valitsemalla Muokkaa vaihtoehtokuvausta (Edit Alt Text) jolloin avautuvaan ikkunaan voit kirjoittaa lyhyesti kuvan olennaisen sisällön. Kuvalle lisätään myös otsikko, joten mieti miten otsikko ja vaihtoehtoinen teksti toimivat yhdessä ja millaisen käsityksen
niistä yhdessä saa. Joskus pelkkä otsikko riittää ja vaihtoehtoista tekstiä ei tarvita.
Otsikon lisääminen kuvioon tapahtuu klikkaamalla kuviota oikealla hiirennäppäimellä ja
valitsemalla valikosta Lisää otsikko (Insert Caption).
Word ehdottaa oletuksena lisättävän otsikon tunnisteeksi kuvaa. Vaihda tunniste Kuvaksi
valitsemalla Selite (Label) -valikosta: Kuva. Lisää otsikko jättämällä tunniste (Kuva X) alkuun. Lisää tunnisteen jälkeen piste ja välilyönti ennen otsikkoa. Otsikko sijaitsee aina kuvion alapuolella.
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Taulukot
Kaikki taulukot otsikoidaan. Numerointi tulee tyylipojasta automaattisesti. Taulukoiden tulisi olla sisennettynä samaan tasoon perustekstin kanssa. Niiden vasen reuna on siis samassa linjassa tekstipalstan vasemman reunan kanssa. Niiden ei tulisi ylittää marginaalia.
Jos ne kuitenkin ovat niin suuria, että sisennettynä osa jää sivun ulkopuolelle, ne täytyy
asetella käsin tai keskittää.
Tee taulukot Wordin työkalulla valitsemalla Lisää (Insert) -välilehdeltä Taulukot (Tables)ryhmästä Lisää taulukko (Add a Table).
Älä käytä taulukosta tehtyä kuvaa, sillä apuvälineiden avulla sitä ei pysty tulkitsemaan. Lisää vielä taulukolle otsikkorivi klikkaamalla taulukkoa, minkä jälkeen saat taulukkotyökalut
näkyviin Wordin valintanauhaan. Valitse Taulukkotyökaluista (Table Tools) Asettelu
(Layout) ja valitse Toista otsikkorivit (Repeat Header Rows). Näin taulukon otsikkorivi
toistuu, vaikka taulukko jakautuisi useammalle sivulle.
Tarkista, että taulukon solut ovat luettavissa järkevässä järjestyksessä myös niille, jotka
lukevat taulukkoa ruudunlukuohjelman avulla. Tämä on erityisen tärkeää, jos taulukossa
on yhdistetty soluja toisiinsa. Jos mahdollista, älä käytä taulukoissa yhdistettyjä soluja.
Ruudunlukuohjelmat lukevat solujen sisällöt vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Aseta
kursori taulukon ensimmäiseen soluun ja liiku solusta toiseen sarkain-näppäimen avulla.
Lisää taulukolle vielä otsikko. Aktivoi ensin koko taulukko klikkaamalla taulukon vasemman yläkulman pienestä nuoli-kuvakkeesta. Tämän jälkeen klikkaa taulukon päällä hiiren
oikealla näppäimellä ja valitse Lisää otsikko (Insert Caption).
Valitse selitteeksi (label) Taulukko ja lisää tämän jälkeen otsikko jättämällä tunniste (Taulukko X) alkuun. Lisää tunnisteen jälkeen kaksoispiste ja välilyönti ennen otsikkoa. Otsikko
sijaitsee aina taulukon yläpuolella.
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Sisällys
Sisällysluettelo (otsikko on Sisällys) on määritelty valmiiksi pohjaan. Käyttäessäsi tyylejä
oikein ohjelma tekee sisällysluettelon tekstissä olevien otsikoiden pohjalta. Muista päivittää sisällysluettelo. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella sisällysluettelon päällä ja valitse
Päivitä kenttä (Update field). Valitse vielä avautuvasta ikkunasta Päivitä koko luettelo
(Update entire table).
Jos havaitset sisällysluettelossa vääriä tekstejä, paina Ctrl-näppäin alas ja napsauta riviä,
jolla ongelma ilmenee. Kursori siirtyy automaattisesti asiakirjassa kyseiseen kohtaan. Tarkasta, mikä tyyli on käytössä ja vaihda se tarvittaessa. Tyylin voit vaihtaa kursorin ollessa
kyseisellä rivillä ja napsauttamalla tyylivalikoimasta oikean tyylin. Mikäli sisällysluettelosta
puuttuu otsikoita, tarkista puuttuvan otsikon tyyli ja vaihda se samoin kuin edellä. Toista
sisällysluettelon päivitys.
Lähteiden merkitseminen
Lähdeluettelo (otsikko on Lähteet) alkaa uudelta sivulta. Mallipohjasta löytyy valmiina lähdeluettelosivu. Käytä lähdeluettelon otsikossa Heading 1-tyyliä (numeroimaton). Lähdeluettelo ei ole sisällöllinen otsikko, joten sitä ei numeroida. Jos numerointi on päällä (missä
tahansa numeroimattomaksi tarkoitetussa otsikossa), saat sen pois painamalla kyseisen
otsikon päällä Numerointi (Numbering) -painiketta, joka löytyy Aloitus (Home) -välilehden
Kappale (Paragraph) -ryhmästä.
Lähteet kirjoitetaan aakkosjärjestyksessä käyttäen Normaali (Normal) -tyyliä. Lähteiden
väliin jätetään yksi tyhjä riviväli. Riviväli tulee automaattisesti, kun teet rivinvaihdon painamalla Enteriä.
Liitteet
Mahdolliset liitteet tulevat lähdeluettelon jälkeen. Tarkista, että jokainen liite on numeroitu
ja että uusi liite alkaa aina uudelta sivulta. Mallipohjassa on valmiiksi liitesivuja. Muuta
oma otsikko ja lisää liite. Tee sivun vaihto Lisää (Insert) -välilehden Sivut - Sivunvaihto
(Pages- Page break) -toiminnolla ja lisää uusi liite. Käytä liitteiden otsikoissa Heading 2
(ilman numerointia) -otsikkotyyliä.
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Valmiin työn tarkistaminen
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Tarkista oikoluku (Review - ABC Spelling & Grammar)
Tarkista lopuksi, että sisällysluettelossa näkyy kaikki otsikot. Päivitä sisällysluettelo.
Päivitä tiivistelmäsivulla oleva sivulukumäärä.
Tarkista, että otsikko ja sitä seuraava kappale ovat samalla sivulla. Tarvittaessa voit
tehdä manuaalisen / pakollisen sivunvaihdon (Ctrl + Enter). Rivinvaihdot ja manuaaliset
sivunvaihdot saat näkyviin klikkaamalla Aloitus (Home) -välilehden Kappale (Paragraph) -ryhmästä Näytä kaikki (Show/Hide) ¶ -kuvaketta. Saat merkit piiloon samasta
painikkeesta. Rivinvaihdot näkyvät merkkinä ¶. Poista lopuksi ylimääräiset rivinvaihdot.
Varmista että lähdeluettelosta löytyvät kaikki lähteet.
Tarkista, että lähteiden välissä on rivinvaihto.
Päivitä luettelot kuvioista ja taulukoista. Päivitä myös lähdeluettelo.
Poista ylimääräiset mallisivut ja luettelot, jos sinulla ei ole niitä työssäsi.
Tarkasta viimeiseksi opinnäytetyösi saavutettavuus dokumentin tiedoista.
Luo saavutettava pdf-tiedosto (PDF/A).
Tarkista, että olet tallentanut Kontoon opinnäytetyön otsikon samalla tavalla kuin on
valmiissa opinnäytetyössä (Theseus tai HHthesis).

Saavutettavuuden tarkistus (tämä osio on suoraan kopioitu Theseus-sivuilta https://submissions.theseus.fi/saavutettavuusohjeet.htm#tarkistus)
Kun olet saanut Word-asiakirjan valmiiksi, tarkista vielä sen saavutettavuus. Käytä tarkistamisessa apuna Wordin automaattista tarkistustoimintoa sekä tarkista tietyt asiat itse.
Huomaa, että voit tehdä tarkistuksen vain docx-muodossa tallennettuun asiakirjaan. Jos
asiakirjasi on vanhemmassa doc-muodossa, asiakirja pitää muuttaa docx-muotoon.
Word-ohjelmassa on toiminto Tarkista helppokäyttöisyys ja se löytää paljon saavutettavuusvirheitä ja ongelmia, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Toiminto löytyy Tiedosto (File) -välilehdeltä tai uusimmissa Word-versioissa Tarkista (Review) -välilehdeltä.
1.
2.
3.
4.

Avaa Tiedosto (File) -välilehti.
Avaa valikko Tarkista ongelmien varalta (Check for issues).
Valitse toiminto Tarkista helppokäyttöisyys (Check accessibility).
Tämän jälkeen Wordin oikeaan laitaan ilmestyy ikkuna Helppokäyttöisyyden tarkistus. Tarkistuksen tuloksissa näkyvät mahdolliset virheet ja varoitukset.
5. Käy läpi kaikki virheet ja korjaa ne. Huomaa, että Word antaa myös lisätietoja virheestä sekä korjausohjeet.

Huomaa, että tarkistus ei löydä kaikkia virheitä eikä tarkista laatua! Tarkistus esimerkiksi
tutkii, onko kuvalla vaihtoehtoinen teksti, mutta ei arvioi sitä, kuinka hyvä vaihtoehtoinen
teksti on. Ihmisen tekemä tarkistus on siis myös tarpeen.
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Työn konvertointi PDF/A-muotoon
Kun olet luonut saavutettavan Word-asiakirjan edellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja
tarkistanut sen saavutettavuuden, voit muuntaa asiakirjan saavutettavaksi PDF/A-tiedoksi.
Tallenna PDF/A-muotoon seuraavasti:
−
−
−
−

Valitse Wordissa Vie (Export)-toiminto.
Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document).
Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options).
Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen
tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessbility).
− Jos dokumentissa on useita sivuja ja paljon otsikoita, valitse myös Luo kirjanmerkit
käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
− Viimeisenä valitse vielä PDF-asetukset (PDF-options) ja PDF/A-yhteensopiva (ISO
19005-1 compliant PDF/A).
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Vanhemmissa Word-versioissa voit tehdä pdf-tiedoston Tallenna nimellä -toiminnon
avulla. Varmista, että valitset asetuksista päälle kohdat Asiakirjan rakenteen tunnisteet
helppokäyttötoimintoa varten sekä Asiakirjan ominaisuudet.
Älä käytä Tulosta pdf -toimintoa! Lopputuloksena ei ole saavutettava pdf. Huomaa: Jos
käytössäsi on Adobe Acrobat Pro ja Word-ohjelmassa on toiminto Acrobat PDFMaker,
varmista Acrobat-välilehdellä Preferences-kohdassa, että valittuina ovat Convert document information ja Enable Accessibility and Reflow with tagged Adobe PDF.
Valmiin PDF-tiedoston saavutettavuutta voi tarkistaa erilaisilla työkaluilla:
− Tarkistaminen Acrobat Pron avulla: Esteettömyyden tarkistaminen (Acrobat Pro)
− Ilmainen, englanninkielinen ladattava PDF-tarkistusohjelma PAC: Free PDF Accessibility Checker (PAC 3)
− Verkossa toimiva englanninkielinen tarkistustyökalu PAVE: PDF Accessibility Validation Engine
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Liite 4. Ohjeita viitemerkintöihin tekstissä ja lähdeluettelossa
Tekstiviittaukset ja lähdeluettelon merkintä
Tekstiviittauksessa mainitaan aina tekijä, julkaisuvuosi ja referoidut sivut. Tässä luvussa
käsitellään esimerkit tekstiviittauksista ja niitä vastaavista lähdeluettelon merkinnöistä jaoteltuina lähdetyyppien mukaan. Mikäli julkaisuvuosi tai sivunumerot eivät käy lähteestä
selville, ne jätetään pois. Kaikki tämän luvun esimerkkien tekstiviittaukset ovat muodossa,
jolla viitataan useaan edeltävään virkkeeseen. Samaa viittaustekniikkaa käytetään viitattaessa kuva- tai muuhun graafiseen lähteeseen.
Lähdeluettelo aakkostetaan tekijän nimen (tai muun alkavan tunnisteen mukaan) ja sijoitetaan tekstin ja liitteiden väliin. Englanninkielisten lähteiden artikkelit (a, an, the) eivät vaikuta aakkostukseen vaan aakkostus tehdään ensimmäisen merkityksellisen sanan mukaan. Viitattaessa kirjoihin ja raportteihin mainitaan aina tekijä, julkaisuvuosi, teoksen
nimi, julkaisija ja julkaisijan kotikaupunki. Mikäli lähde on avoimessa verkossa, annetaan
lisäksi http-osoite ja päivä, jolloin lähdettä luettiin. Seuraavassa esitellään kutakin lähdetyyppiä.
Teoksella on yksi tekijä
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Lotti 2001, 65.)
Lotti, L. 2001. Tehokas markkina-analyysi. WSOY. Helsinki.

Teoksella on kaksi tekijää
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Storbacka & Lehtinen 2002, 17.)
Storbacka, K. & Lehtinen, J. 2002. Asiakkuuden ehdoilla vai
asiakkaiden armoilla. WSOY. Helsinki.

Teoksella on kolme tai useampi tekijä. Jos tekijöitä on 3–5, ne luetellaan kaikki viitattaessa lähteeseen ensimmäistä kertaa. Sulkeiden sisällä olevat kaksi viimeistä nimeä yhdistetään &-merkillä ja muut pilkulla. Tämän jälkeen samaan lähteeseen viitattaessa merkitään viitteeseen vain ensimmäinen tekijä ja lyhenne ym. Jos tekijöitä on kuusi tai useampia, käytetään tekstiviittauksessa vain lyhennettä. Lähdeluetteloon merkitään aina kaikki
tekijät.
Luku tai artikkeli on kokoomateoksessa, joka koostuu usean eri tekijän teksteistä ja
jossa on mainittu teoksen toimittajat: ensin mainitaan artikkelin tai luvun kirjoittaja(t) siinä
järjestyksessä kuin ne on julkaisutiedoissa mainittu, julkaisuvuosi ja artikkelin tai luvun otsikko. Tämän jälkeen mainitaan teoksessa-merkinnän avulla kokoomateoksen toimittajat,
teoksen nimi, sivunumerot, joilla artikkeli tai luku sijaitsee, julkaisija ja julkaisijan kotikaupunki. Jos teos on luettavissa verkossa, liitetään mukaan myös http-osoite ja päivä, jolloin
teksti luettiin.
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Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Vuorijärvi & Boedeker 2007, 175–176.)
Vuorijärvi, A. & Boedeker, M. 2007. Asiantuntijaviestintä ja
opinnäytetyötekstin rakenne. Teoksessa Toljamo, M. & Vuorijärvi, A. (toim.). Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena. Käytännön kokemuksia ja perusteltuja puheenvuoroja, s.172–187. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Oulu. Luettavissa: http://www.oamk.fi/opinnaytehanke/docs/opinnaytetyokirja.pdf?PHPSESSID=0deb3f56bd8bc4a6156860a2bdd4e854. Luettu:
22.1.2010.

Viittaus useampaan eri lähteeseen samassa virkkeessä tai kappaleessa. Lähteet
mainitaan aakkostettuina tekijän nimen mukaan. Ne erotetaan toisistaan puolipisteellä.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Grönroos 2001, 112; Sillanpää 2002, 156.)
Grönroos, C. 2001. Palveluiden johtaminen ja markkinointi.
WSOY. Helsinki.
Sillanpää, M. 2002. Säännöstelty huvi. Suomalainen ravintola
1900-luvulla. Bibliotheca Historica 72. SKS. Helsinki.

Lähteen tekijää ei tiedetä. Tällöin käytetään julkaisijan (esimerkiksi yrityksen, organisaation tai julkaisun) nimeä.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Keskuskauppakamari 2009, 12.)
Keskuskauppakamari 2009. Yrityksen perustajan opas 2009.
Keskuskauppakamari. Helsinki.

Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(MEK 2009, 116.)
MEK 2009. Matkailun edistämiskeskus. Ulkomaiset matkailijat
Suomessa vuonna 2008. Rajahaastattelututkimus. MEKin julkaisusarja. MEK A:164. Matkailun edistämiskeskus. Helsinki.
Luettavissa: http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/c1464a11d9a9
1af1c22575df00433b31/$FILE/A164%20Rajahaastattelututkimus%202008.pdf. Luettu: 3.2.2010.

Artikkeli lehdessä tai tietokannan julkaisussa. Mikäli lehdellä on vuosikerta (engl. volume) ja numero (engl. issue, number), ne mainitaan tässä järjestyksessä lehden nimen
jälkeen pilkulla erotettuna ennen sivunumeroita. Esimerkissä vuosikerta on 69, numero 30
ja sivut, joihin viitataan, 32–37.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Taipale 2006, 32–33.)
Taipale, T. 2006. Kiina on jo täällä. Talouselämä, 69, 30, s. 32–
37.
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Kaksi tai useampi lähde samalta tekijältä. Jos samalta tekijältä on useampi lähde samalta julkaisuvuodelta, lähteet erotellaan toisistaan liittämällä vuosilukuun pieni kirjain ilman välilyöntiä: ensimmäiseen teokseen a, toiseen b, kolmanteen c ja niin edelleen siinä
järjestyksessä kuin viittaat niihin tekstissä.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Huczynski & Buchanan 2004a, 320; Huczynski & Buchanan
2004b, 720.)
Huczynski, A. & Buchanan, D. 2004a. Images of influence:
twelve angry men and thirteen days. Journal of Management
Inquiry, 13, 4, s. 312–323.
Huczynski, A. & Buchanan, D. 2004b. Theory from fiction: a
narrative process perspective on the pedagogical use of feature film. Journal of Management Education, 28, 6, s. 707–726.

Lähteenä teksti, jossa viitataan toiseen tekstiin. Tätä viittaustapaa ei suositella. Niissä
harvoissa tapauksissa, joissa alkuperäistä lähdettä (primäärilähdettä) ei ole saatavilla, joudutaan käyttämään toissijaista lähdettä (sekundäärilähdettä), jossa viitataan alkuperäiseen lähteeseen. Tällöin viitataan käytettyyn lähteeseen ja vain se mainitaan lähdeluettelossa. Esimerkissä Naukkarinen on primäärilähde ja Virtanen sekundäärilähde.
Tekstiviittaus esim. 1
Tekstiviittaus esim. 2

Naukkarisen tutkimuksessa selvisi, että opintolaina ei ole suosittu vaihtoehto … (Virtanen 2005, 123.)
Naukkarinen (2004, teoksessa Virtanen 2005, 234) esittää, että
opintolainan suosion kasvattamiseen on useita mahdollisuuksia.

Lähdettä ei ole kirjoitettu latinalaisin tai skandinaavisin kirjaimin. Tekstiviittaukseen
kirjoittajan nimi translitteroidaan, ja siihen viitataan tavalliseen tapaan. Lähdeluetteloa varten julkaisijan nimi translitteroidaan, ja teoksen nimi ja julkaisukaupunki käännetään työn
kirjoituskielelle. Esimerkiksi, jos alkuperäinen on Арсеньева 2010, viittaus siihen translitteroidaan (Arseneva 2010.)
Verkossa julkaistu pdf- tai muun tyyppinen tiedosto, joka vastaa ulkoasultaan kirjaa
tai raporttia. Viittausmuodot ovat samat kuin kirjoilla.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(MEK 2009, 116.)
MEK 2009. Matkailun edistämiskeskus. Ulkomaiset matkailijat
Suomessa vuonna 2008. Rajahaastattelututkimus. MEKin julkaisusarja. MEK A:164. Matkailun edistämiskeskus. Helsinki.
Luettavissa: http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/c1464a11d9a9
1af1c22575df00433b31/$FILE/A164%20Rajahaastattelututkimus%202008.pdf. Luettu: 3.2.2010.
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Julkiset verkkosivut. Tekstiviittauksissa mainitaan tekijä ja vuosi. Sivunumeroa ei ole
mahdollista mainita. Lähdeluettelon merkinnässä mainitaan tekijä, julkaisuvuosi, verkkosivun otsake, http-osoite ja päivä, jolloin sivua luettiin.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Tilastokeskus 2013.)
Tilastokeskus 2013. Kansainvälinen yhteistyö. Luettavissa:
http://tilastokeskus.fi/org/kvyhteistyo/index.html. Luettu:
10.10.2013.

Sisäiset verkkosivut (intranet)
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Haaga-Helia 2014.)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2014. Hotelli-, ravintola- ja
matkailualan koulutusyksikkö. Intranet. Työelämäyhteydet ja
hankkeet. Luettu: 25.4.2014.

Sähköposti. Tekstiviittauksessa mainitaan lähteen sukunimi ja sähköpostin päiväys. Lähdeluettelossa mainitaan lähettäjän nimi, sähköpostin päiväys, lähettäjän asema organisaatiossa, organisaation nimi sekä tiedonannon muoto eli sähköposti.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Kokko 15.2.2016.)
Kokko, T. 15.2.2016. Rehtori. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Sähköposti.

Viittaukset sosiaaliseen mediaan tehdään kuten kirjoihin.
Blogi
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Kokko 27.3.2014.)
Kokko, T. 27.3.2014. Uudenlaista myyntikulttuuria rakentamassa. Kirjoituksia kulmahuoneesta – rehtorien blogi. Luettavissa: http://blogit.haaga-helia.fi/rehtorienblogi/?p=226. Luettu:
7.5.2014.

Julkinen Facebook-päivitys
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Opetushallitus 16.4.2014.)
Opetushallitus 16.4.2014. Opetushallituksen asettama Koulutuspilvijaosto päätyi työnsä yhteydessä - -. Facebook-päivitys.
Luettavissa: https://www.facebook.com/opetushallitus?fref=ts.
Luettu: 12.5.2014.

Twitter-viesti
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Tuomi 18.3.2014.)
Tuomi, L. 18.3.2014. #HAAGAHELIArd RDI training prog for
staff of UASes starts.Ministry of Educ funds,all Finnish UASes
participate!User-driven approach strong. Twitter-viesti @TuomiLauri. Luettavissa: https://twitter.com/TuomiLauri/status/445842446988365824. Luettu: 12.5.2014.
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Video tai podcast
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Seuri 14.8.2019, 25–35 min.)
Seuri, O. 14.8.2019. Avoin kysymys. Miltä hyvä haastattelu tuntuu, Reetta Räty? Podcast. Kuunneltavissa:
https://areena.yle.fi/1-50248691. Kuunneltu: 25.11.2019

Seminaari- tai konferenssiesitys. Tekstiviittauksessa mainitaan lähteen sukunimi ja esityspäivä. Lähdeluettelon merkinnässä mainitaan esittäjän nimi, esityspäivä, esittäjän
asema organisaatiossa, esityksen otsikko, organisaation nimi, tiedonannon muoto eli seminaariesitys ja esityksen paikkakunta.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Lindstedt 3.6.2014.)
Lindstedt, J. 3.6.2014. Laatupäällikkö. HH:n opinnäytetyöprosessi auditoinnin kohteena. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
Seminaariesitys. Helsinki.

Haastattelu tai henkilökohtainen tiedonanto. Tekstiviittauksessa mainitaan lähteen sukunimi ja keskustelupäivä. Lähdeluettelon merkinnässä mainitaan haastatellun tai tiedonantajan nimi, keskustelun päivämäärä, haastatellun tai tiedonantajan asema organisaatiossa, organisaation nimi, tiedonannon muoto eli haastattelu ja haastattelun paikkakunta.
Lähteenä käytettävä asiantuntijahaastattelu merkitään lähdeluetteloon, kun taas empiirisessä osuudessa aineistona olevat haastattelut esitellään työssä muuten tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Kokko 5.4.2020.)
Kokko, T. 5.4.2020. Rehtori. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
Haastattelu. Helsinki.

Suomen lainsäädäntö. Kun lakiin tai asetukseen viitataan tekstissä ensimmäistä kertaa,
mainitaan sen koko nimi ja säädöskokoelmanumero. Säädöskokoelmanumeron voi esittää
joko muodossa nro/vuosi tai pp.kk.vvvv/nro.
Tekstiviittaus ensimmäistä kertaa viitattaessa
laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228
Tekstiviittaus ensimmäisen kerran jälkeen. Lain nimi toistetaan ilman säädösnumeroa
tai käytetään lain lyhennettä. Lakien vakiintuneet lyhenteet löytyvät Suomen Laki -teosten
lyhenneluettelosta tai kyseisen oikeudenalan perusteoksista. Jos lyhenteitä käytetään, ne
selitetään liitteeksi tulevassa lyhenneluettelossa. Laki tai asetus mainitaan aina koko nimellään myös tekstissä, kun kyseiseen säädökseen viitataan ensimmäisen kerran. Lähdeluetteloon lait ja asetukset merkitään aina koko nimellä.
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Esimerkki lyhenneluettelon merkinnästä
OikTL

laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228

Lukuihin, pykäliin ja momentteihin viittaaminen. Viitattaessa yksittäiseen säännökseen mainitaan lain luku, mikäli kyseinen laki on jaettu lukuihin ja pykälien numerointi alkaa pykälästä numero 1 jokaisen luvun alussa. Mikäli pykälien numerointi on juokseva, lukuun ei tarvitse viitata. Seuraavaksi mainitaan pykälä (§). Säännösviittaukset, jotka eivät
sisällä lukua, sisältävät aina §-merkin. Joskus on tarve viitata pykälän tiettyyn momenttiin
(mom.). Lakiin viitattaessa numeroiden perässä ei käytetä järjestysluvun pistettä.
Maakaaren (540/1995) 2 luvun 4 § sääntelee perustettavan yhtiön lukuun
tehtävää kiinteistön kauppaa.
OikTL 36 §:n mukaan sopimuksia voidaan sovitella.
Maakaaren 2 luvun 1 pykälän 1 momentin mukaan kiinteistön kauppa on
tehtävä kirjallisesti.
Laki tai asetus lähdeluettelossa
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228.
EU-säädöksiin ja direktiiveihin tehdyistä viittauksista tulee vähintään ilmetä, mikä toimielin on antanut säädöksen, säädös ja säädösnumero. Mikäli mahdollista, mainitaan se
virallisen lehden (EYVL tai EUVL) numero ja sarja, jossa kyseinen säädös on julkaistu.
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY.)
Asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista (EY) N:o 2037/2000.
Komission asetus (EY) N:o 772/2004 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin. Annettu 27.4.2004.

Mietintö
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunnan mietintö1989:26)
Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunnan mietintö 1989:26.

Standardit
Tekstiviittaus
Lähdeluettelo

(IAS 18 kohta 14.)
IAS 18. International Accounting Standards Board. Kansainvälinen tilinpäätösstandardi. Tuotot.
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Liite 5. Tietosuoja opinnäytetöissä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Teija Aarnio 2019
TIETOSUOJA OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJAN OHJE
Silloin kun opinnäytetyössä käsitellään henkilötietoja, joiden käsittelyssä on huomioitava
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.
Mikä on henkilötieto?
Tietosuoja koskee henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka
liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietojen
perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilötietoja ovat
esimerkiksi nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökortin numero, auton
rekisterinumero, paikannustiedot, IP-osoite ja potilastiedot.
Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittelyyn pitää aina olla EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
käsittelyperuste, ja vain käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja saa käsitellä.
Lue lisää https://tietosuoja.fi/
Toimeksiantona tehtävä opinnäytetyö
− Keskustele henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä tietosuojasta toimeksiantajan kanssa.
− Toimeksiantaja on yritys tai muu yhteisö, jonka kanssa opinnäytetyö tehdään.
− Varmista, että toimeksiantajalla on tietosuojaseloste, joka kattaa toimeksiannon vaatimien henkilötietojen käsittelyn.
o Vastuu tietosuojasta on toimeksiantajalla.
o Tietosuojaseloste on asiakirja, jossa määritellään mm. millä oikeudellisilla perusteilla henkilötietoja kerätään.
− Sovi ennen opinnäytetyön aloittamista tietosuojan toteuttamisesta työn osalta ja huolehdi, että tietosuoja kirjataan toimeksiantosopimukseen.
− Kun henkilötietojen kerääminen ja käsittely tapahtuvat toimeksiantajan määrittelemää
tarkoitusta varten, toimeksiantaja vastaa käsittelyperusteen olemassaolosta ja ohjeiden antamisesta käsittelyä varten.
o Haaga-Helia (opinnäytetyötä tekevä opiskelija ja häntä ohjaava opettaja) vastaavat siitä, että käsittelyohjeita noudatetaan tai henkilötietoja muuten suojataan
olosuhteisiin nähden riittävästi sinä ajankohtana, kun tiedot ovat heidän hallussaan.
− Kirjaa opinnäytetyöhön henkilötietojen käsittelyssä syntyvän henkilörekisterin muodostuminen sekä sen siirtäminen toimeksiannon valmistuttua toimeksiantajan haltuun tai
vaihtoehtoisesti rekisterin hävittäminen sen mukaan, mitä toimeksiantajan kanssa on
sovittu.
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− Muista, että henkilörekisterin on oltava tallessa opinnäytetyön arviointihetkellä, jotta arvioijat voivat varmistua tietojen todenperäisyydestä, kuten esimerkiksi siitä, että haastateltavat oikeita ihmisiä.
− Lisätietoja ohjeista
o Haaga-Helia Tietosuoja Opiskelijatyössä Opiskelijan ohje
o Haaga-Helia Tietosuoja yhteystietojen keräämisessä
Ilman toimeksiantoa tehtävä opinnäytetyö
1. Opiskelija vastaa käsittelemistään henkilötiedoista silloin, kun opinnäytetyöhän ei
liity toimeksiantoa.
2. Ei ole suositeltavaa muodostaa henkilötietojen käsittelyssä syntyvää henkilörekisteriä ilman toimeksiantoa tehtävissä opinnäytetöissä. Silloin kun henkilörekisteri on
perustelluista syistä muodostettava, sen tulee olla lyhytaikainen sekä selkeästi perusteltu ja rajattu. Osana opinnäytetyötä on tällöin oltava selvitys rekisterin hävittämisestä.
3. Muista, että henkilörekisterin on oltava tallessa opinnäytetyön arviointihetkellä,
jotta arvioijat voivat varmistua tietojen todenperäisyydestä, kuten esimerkiksi siitä,
että haastateltavat oikeita ihmisiä.
4. Lisätietoja ohjeista
o Haaga-Helia Tietosuoja Opiskelijatyössä Opiskelijan ohje
o Haaga-Helia Tietosuoja yhteystietojen keräämisessä
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Liite 6. Liike- ja ammattisalaisuuksien käsittely opinnäytetyössä
Ohjeen taustaa
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (2.10.2017)
Liike- ja ammattisalaisuuksien käsittely
Ohjeen sisältö
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. Jos opiskelija saa toimeksiannon, joka sisältää liike- tai
ammattisalaisuuksia, laatii hän yritykselle täydellisen version, niin sanotun yritysversion.
Theseukseen tai HHthesikseen toimitetaan tästä muokattu opinnäytetyöversio.
Ohjausprosessissa ohjaajilla ja tarkastajilla on oikeus nähdä myös luottamuksellista
tausta-aineistoa sisältävät osiot.
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1 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 joko HHthesis- tai Theseus-verkkokirjastossa. Opiskelijan velvollisuus on tarkistaa, että mitkään salassapidon alaiset tiedot eivät ole julkisissa versioissa (HHthesis tai Theseus), 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 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 3. luvussa esitettyjä tekniikoita luottamuksellisten yksityiskohtien peittämiseen. Julkaistavassa raporttiversiossa tulee olla sivuja vähintään 80 %
arviointiversion sivumäärästä (ks. Raportointi 2017). 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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2 Julkaisu ja taltiointi
Opinnäytetyön julkaiseminen internetissä edellyttää opiskelijan ja mahdollisen toimeksiantajan suostumuksen. Toimeksiantajan suostumus kysytään toimeksiantosopimuksessa.
Mikäli työtä ei voi tallentaa Theseukseen, se julkaistaan HHthesis-verkkokirjastossa. HHthesis-tallenteita on mahdollista nähdä ja selailla vain haagahelialaisilla verkkotunnuksilla.
Arvosanatietoja ei liitetä Theseus- tai HHthesis-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. 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 (erillinen kansimalli MyNetissä).
Arvioinnin saatuaan opiskelijan vastuulla on julkisen version toimittaminen Theseukseen
tai HHthesikseen. Opiskelijan on toimeksiantajan kanssa huolehdittava, ettei opinnäytetyön mistään osiosta löydy salassapidon alaisia tietoja tai tietoja, joiden avulla voi jäljittää
salaisia tietoja (esimerkiksi palvelimen ip-osoitteet). 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 3).
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Kuva 1. Opinnäytetyön raportointi ja arkistointi
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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3 Julkaistavassa raporttiversiossa huomioitavaa
Tässä luvussa on esimerkkejä, miten opinnäytetöiden raportointiohjetta voi soveltaa liikeja ammattisalaisuuksia sisältävissä töissä.
3.1 Julkaistavan raporttiversion sivumäärä
Opinnäytetyöversion laajuusvaatimus mainitaan Haaga-Helian opinnäytetyöohjeistuksessa. Luottamuksellisista osista karsitun, julkaistavan version tulee kattaa vähintään 80
% arviointiversion sivumäärästä. Tiivistelmässä ilmoitetaan arviointiversion sivumäärä.
3.2 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).
3.3 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.
3.4 Yrityksen nimen häivytys sisällysluettelosta
Lukujen, alalukujen ja liitteiden otsikoista häivytetään yrityksen nimi. Esimerkiksi 3.5 Yritys
X:n esittely.
3.5 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.
3.6 Opinnäytetyön tietoperusta, viitekehys eli teoreettinen osa
Opinnäytetyön tietoperusta, viitekehys eli teoreettinen osuus kirjoitetaan siten, ettei se sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia, joten se raportoidaan Haaga-Helian ohjeistuksen mukaisesti.
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3.7 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.
− Tutkimuksen pätevyys- ja luotettavuuspohdinnat sisällytetään raporttiin sellaisenaan.
3.8 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.
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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.
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.
3.9 Pohdinta
Yhteenvedon tulee olla linjassa tulos- tai tuotososan raportoinnin kanssa. Kehitysehdotukset ja toimenpidesuositukset esitellään yleisessä muodossa niin, että yritys ei paljastu.
3.10 Lähteet
Kaikki käytetyt lähteet mainitaan lähdeluettelossa. Julkaistavassa versiossa lähdeluettelon
viitetiedoista poistetaan sellaiset osat, jotka voivat paljastaa liikesalaisuuksia. Esimerkiksi
web-viitteissä osa URL-osoitteesta voidaan korvata x-merkeillä.
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3.11 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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Liite 1. Opetusministeriön kirje yliopistoille ja ammattikorkeakouluille 28.1.2004
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Liite 2. Ammattikorkeakoulujen 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)

