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Opinnäytteen julkäisu ärtikkelinä (Sältikä)
Tieteellisenä artikkelina raportoitava pro gradu -tutkielma sisältää varsinaisen artikkelin sekä
lyhyen yhteenveto-osan. Arviointi perustuu näihin kokonaisuutena. Näistä yhteenveto-osa
julkaistaan sähköisenä Laturissa rajatulla näkyvyydellä. Tämä ohje sisältää a. gradun
julkaisemiseen ja b. yhteenveto-osan laatimiseen liittyvät ohjeet.

Ohjeet artikkelina raportoitavan gradun julkaisemiseen

A.


Kun artikkelin käsikirjoitus on siinä vaiheessa, että se voidaan opiskelijan työn osalta arvioida,
se

toimitetaan

tarkastajalle

arviointiin.

Tarkastaja

saattaa

antaa

hyviä

kommentteja/korjausehdotuksia, jotka huomioidaan aina ennen artikkelin lähettämistä lehteen.


Opiskelija lähettää artikkelin käsikirjoituksen ohjaajan ja tarkastajan hyväksynnän jälkeen
lehteen arvioitavaksi ja toimittaa tästä dokumentin ohjaajalle. Useimmat lehdet lähettävät
automaattisen sähköpostiviestin siitä, että artikkeli on vastaanotettu. Lähetä esimerkiksi tämä
viesti ohjaajallesi.



Opiskelija tallentaa Laturiin Saltika -järjestelmään (lupa julkaista rajatulla näkyvyydellä)
tutkimussuunnitelman päivitetyn version eli yhteenvedon.



Artikkelikäsikirjoituksen osalta opiskelija sitoutuu jatkamaan kirjoitusprosessissa myös
valmistumisen jälkeen, kunnes lehti hyväksyy käsikirjoituksen painettavaksi.

Huomioitavaa:


Julkaisulupa annetaan vain rajattuna (Saltika). Sähköisesti julkaistaan vain opinnäytetyön
yhteenveto-osa, joka sisältää myös artikkelin nimen, tekijät ja lehden nimen, johon käsikirjoitus
on lähetetty.

B.

Ohjeet yhteenveto-osan laatimiseen

Yhteenveto-osan runkona toimii ohjaajan hyväksymä tutkimussuunnitelma. Yhteenveto-osan
rakenne on esitetty seuraavalla sivulla.
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Otsikko –sivu (ks. kirjallisen työn ohje).
Tiivistelmä/abstract (ks. kirjallisen työn ohje)
1. Johdanto
2. Tutkimuksen tausta/Teoreettiset lähtökohdat
- Tutkimussuunnitelman teoriaosa tarvittaessa päivitettynä.
3. Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset
4. Tutkimuksen toteutus
- Sama rakenne kuin tutkimussuunnitelmassasi.
5. Eettiset lähtökohdat
- Laajempi kuin artikkelissa. Katso gradun arviointikriteerit, mitä arvioidaan.
6. Tulokset
- Lyhyt yhteenveto tuloksista. Mainitse, että tulokset on raportoitu
tieteellisenä artikkelina.
- Seuraavat tiedot: artikkelin nimi, tekijät ja lehden nimi, johon käsikirjoitus
on lähetetty.
- Tarvittaessa voit lisätä tähän ne tulokset, jotka eivät sisälly varsinaiseen
artikkeliin.
7. Pohdinta
7.1 Tulosten tarkastelu
- Lyhyt pohdinta, pääpaino pohdinnalla on artikkelissa
7.2 Tutkimuksen luotettavuus
- Laajempi kuin artikkelissa. Katso gradun arviointikriteerit, mitä arvioidaan
7.3. Arvio omasta työpanoksesta kirjoittajaryhmässä
- Tutkimuksen suunnittelu
- Toteutus aineistonkeruusta analysointiin
- Artikkelin kirjoittaminen
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