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Opinnäytteen julkaisu artikkelina (terveystieteet)

Pro gradu -tutkielma voi olla myös tieteellinen artikkelikäsikirjoitus, jossa opiskelija on
ensimmäisenä kirjoittajana. Tieteellisenä artikkelina raportoitava pro gradu -tutkielma
sisältää varsinaisen artikkelin sekä lyhyen tutkimussuunnitelmaan pohjautuvan
yhteenveto-osan. Yhteenveto-osan pituus n. 10 sivua, joka käsittelee artikkelikäsikirjoitusta
laajemmin tutkimuksen taustaa, lähtökohtia, tutkimuksen luotettavuutta sekä eettisiä
kysymyksiä. Tulokset raportoidaan ainoastaan artikkelikäsikirjoituksessa. Pro gradu tutkielmana arvioidaan sekä artikkelikäsikirjoitus että yhteenveto-osa. Arvosana perustuu
näihin kahteen kokonaisuutena. Tämä ohje sisältää: A) gradun julkaisemiseen ja B)
yhteenveto-osan laatimiseen liittyvät ohjeet.

A. Ohjeet artikkelina julkaistavan pro gradun julkaisemiseen
•

Kun artikkelin käsikirjoitus on siinä vaiheessa, että se voidaan arvioida, se
toimitetaan tarkastajalle arviointiin. Tästä sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa.
Tarkastaja saattaa antaa hyviä korjausehdotuksia, jotka huomioidaan aina
ennen artikkelin lähettämistä lehteen ja kielenhuoltoon.

•

Tutkielman pääohjaaja ja tarkastaja arvioivat, että artikkelikäsikirjoitus vastaa
laajuudeltaan ja tasoltaan pro gradu -tutkielmalle asetettuja vaatimuksia.

•

Artikkelikäsikirjoituksen kirjoittajiksi voivat opiskelijan ja pääohjaajan lisäksi
tulla mukaan myös esim. tutkimusryhmän jäsenet sen jälkeen, kun tutkielma
on arvioitu. Kaikista kirjoittajista sovitaan ohjaajan kanssa.

•

Yhteenveto-osassa kuvataan artikkelikäsikirjoituksen tekijöiden välinen
työnjako sekä tieteellisen lehden tiedot, johon artikkeli tullaan submittoimaan.

•

Opiskelija ja ohjaaja sopivat yhdessä käsikirjoituksen lähettämisestä lehteen.
Opiskelija lähettää lopullisen artikkelin käsikirjoituksen pääohjaajalle,
tarkastajalle ja tutkimusryhmälle kommentoitavaksi sekä hyväksyttäväksi.
Hyväksynnän jälkeen artikkeli lähetetään kielenhuoltoon ohjaajan toimesta.

•

Artikkeli voidaan julkaista joko kotimaisessa tai kansainvälisessä tieteellistä
vertaisarviointia noudattavassa lehdessä. Lehden tulee löytyä
julkaisufoorumilistauksesta (JUFO). Artikkelin tulee täyttää valitun tieteellisen
lehden asettamat kriteerit ja rakenne. Mikäli opiskelija haluaa tarjota

2020
artikkelia maksulliseen lehteen, hänen tulee keskustella asiasta ohjaajan
kanssa.
•

Artikkelikäsikirjoituksen osalta opiskelija sitoutuu jatkamaan
kirjoitusprosessia pääohjaajan ja tutkimusryhmän tuella myös valmistumisen
jälkeen, kunnes lehti hyväksyy käsikirjoituksen julkaistavaksi.

•

Opiskelijan affiliaatio (opiskelu- ja työskentelyorganisaatio) on aina oltava
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto.

•

Corresponding author on aina ohjaaja.

Huomioitavaa:
•

Artikkelina raportoitavaa opinnäytetyötä ei tallenneta Laturi-järjestelmään,
ks. lääketieteellisen tiedekunnan ohje. Mikäli opinnäytetyö muodostuu
artikkelista tai artikkeliksi aiotusta aineistosta, tulee opiskelijan toimittaa
arkistoitava paperiversio kaksipuolisena tulosteena koulutuksen
lähipalvelupisteeseen.

B. Ohjeet yhteenveto-osan laatimiseen
Yhteenveto-osan runkona toimii ohjaajan hyväksymä tutkimussuunnitelma. Yhteenvetoosan rakenne on seuraavanlainen:
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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
•

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 Lyhyt pohdinta, pääpaino pohdinnalla on artikkelissa
7.2 Tutkimuksen luotettavuus - Laajempi kuin artikkelissa.
7.3. Arvio omasta työpanoksesta kirjoittajaryhmässä

LIITTEET

•

Tutkimuksen suunnittelu

•

Toteutus aineistonkeruusta analysointiin

•

Artikkelin kirjoittaminen

