OHJEET KYPSYYSNÄYTTEEN KIRJOITTAJALLE
Kypsyysnäyte on tieteellinen essee tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta, ellei toisin ilmoiteta. Teksti kirjoitetaan
tehtävänannon ja otsikon mukaisesti.
Kypsyysnäytteen sisällön arvioi tutkielman ohjaaja ja kieliasun suomen kielen asiantuntija. Kypsyysnäyte arvioidaan
asteikolla hyväksytty/hylätty. Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia tai jos siinä on
monia erilaisia virheitä. (Ks. kypsyysnäyteprosessi kuviosta 1.) Diagnosoidusta lukivaikeudesta tulee toimittaa
lääkärintodistus kielentarkastajalle.
Kielentarkastajan on voitava ymmärtää teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa.
Kypsyysnäyte kannattaa lukea huolellisesti läpi ennen palauttamista. Kypsyysnäytteen on täytettävä seuraavat
vähimmäisvaatimukset:
Kieli ja tyyli
 Kirjoituksen tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
 Käsialan on oltava luettavissa. Isojen ja pienten kirjainten sekä sanarajojen tulee erottua. Kirjoittaessa tulee
käyttää kaunokirjoitusta tai tekstausta, eli niin sanottuja tikkukirjaimia ei saa käyttää.
 Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistava selvästi. Virkkeiden ja lauseiden tulee olla ehjiä ja
vaihtelevia. Pahoja viittaussuhdevirheitä ei saa esiintyä.
 Sanajärjestyksen on oltava yksiselitteinen ja selkeä.
 Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat on hallittava. Tekstissä ei saa esiintyä runsasta
lyhenteiden käyttöä.
 Teksti ei saa olla täynnä kaavoja ja kuvia, vaan asian on edettävä kielen avulla. Taulukoita ja kuvioita ei pitäisi
käyttää, koska kirjoitustilanteessa ei ole käytettävissä lähteitä.
 Tyylin on oltava asiatyyliä eikä esimerkiksi pakinointia.
Muoto
 Kypsyysnäytteessä on oltava aloitus- ja lopetuskappaleet.
 Kirjoituksessa tulee olla otsikko. Otsikon ja sisällön tulee vastata toisiaan.
 Kirjoituksen ohjepituus on 450–600 sanaa (noin yksi konseptiarkki). Vasempaan reunaan jätetään yhden ja
oikeaan kolmen senttimetrin marginaali.
 Kirjoituksen pitää olla jaettuna kappaleisiin, jotka erottuvat selvästi. Kappaleiden väliin tulee jättää tyhjä rivi.
 Tekstin ei pidä sisältää väliotsikoita eikä viittauksia.
 Kirjoitus ei ole tenttivastaus, joten otsikkoon ei lisätä numeroa eikä sitä alleviivata.
Kuvio 1. Kypsyysnäyteprosessi Oulun yliopistossa
ILMOITTAUTUMINEN
• opiskelija ilmoittautuu
kypsyysnäytteeseen
opinnäytetyön
valmistumisen jälkeen
oppiaineen edustajalle tai
WebOodissa

KIRJOITTAMINEN
oppiaineen edustaja laatii
kypsyysnäytteen
tehtävänannon aineen
ohjeistuksen mukaisesti
• opiskelija kirjoittaa
kypsyysnäytteen valvotussa
tilanteessa tenttipäivänä tai
erikseen sovittuna aikana
yleisen ohjeistuksen
mukaisesti
•

ARVIOIMINEN
oppiaineen edustaja tarkastaa
sisällön ja suomen tai ruotsin
kielen asiantuntija kieliasun
• arviointiasteikko on hyväksytty
/hylätty
• mikäli kypsyysnäyte hylätään
kielen kannalta, opiskelija
kutsutaan palautekeskusteluun
• tarvittaessa opiskelija kirjoittaa
uuden kypsyysnäytteen tai
muokkaa aiempaa versiota
• tarkastusaika on sekä oppiaineen
edustajalla että kielen
asiantuntijalla molemmilla
vähintään 3 vkoa kypsyysnäytteen
saapumisesta
•

TIEDOTTAMINEN
opiskelija saa tiedon
tuloksestaan joko suoraan
oppiaineesta tai
WebOodin kautta
• hyväksytystä tuloksesta
tulee merkintä
opintorekisteriin
• kypsyysnäytteen
kirjoittamisesta ei kerry
opintopisteitä
•

