
MAISTERINTUTKIELMA (PRO GRADU -TUTKIELMA) 

Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte eli tieteen metodeja käyttäen 

laadittu tutkimus. Opiskelija tekee sen osana pääaineen syventäviä opintoja ja sen 

laajuus on 40 op (sivututkielmana 20 op, ei oikeuta tutkinnon hakemiseen). 

Opiskelija valitsee aiheen oman oppiaineensa professorin suostumuksella. 

 

Tutkielman arviointiasteikko: 

https://www.jyu.fi/hum/aineistot/gradujen_arviointiasteikko.pdf 

 

Maisteritutkielmien tarkastus- ja arvosteluprosessi, musiikin laitos.  
(HTK:n prosessikuvaus pro gradu -tutkielmien tarkastus- ja arvosteluprosessin (hyv. 10.12.2013) 

mukaan).  

 

Vaihe Toimija Tapahtuma 

Tutkielman 

tekemisen 

aloittaminen  

 

Opiskelija 

Pääohjaaja 

Opiskelija aloittaa maisteriseminaarin ja valitsee aiheen 

tutkielmalleen. Maisteriseminaarin yhteydessä nimetään 

pääohjaaja. 

 
Kaksoisgradu: asiasta neuvotellaan työn aloittamisen yhteydessä 

kummankin oppiaineen edustajan kanssa. Tutkielmaan merkitään, että 

kyseessä on kahden oppiaineen/tieteenalan yhteinen pro gradu -tutkielma.  

Myös pro gradun ja sivututkielman yhdistäminen sekä yhteisgradu 

ovat mahdollisia. Tiedekunnan ohjeet näiden gradujen tekemisestä: 

https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/progradu-arviointi 

 

Tutkielman 

tekeminen – noin 

yhden 

lukuvuoden 

aikana 

Opiskelija 

Pääohjaaja 

Opiskelija osallistuu maisteriseminaariin, muusta 

ohjauksesta sovitaan pääohjaajan kanssa.  

 

Ks. seminaariohjeet laitoksen nettisivuilla  
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/opiskelu/seminaariohjeet 

Tutkielman 

valmistuminen 

 

 

Opiskelija 

Pääohjaaja 

Opiskelija jättää maisterintutkielman esitarkastukseen 

pääohjaajalle.  

 
Esitarkastus: Esitarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että opiskelijan 

työ on hyväksyttävissä pro gradu -tutkielmana. Opiskelija jättää pro gradu 

-tutkielmansa pääohjaajalle ja saa palautteen työstään. Opiskelija voi 

esitarkastuksen jälkeen tehdä korjauksia ja parannuksia tutkielmaan 

saamansa palautteen perusteella. 

 
Kaksoisgradu: tutkielma jätetään tarkastettavaksi samaan aikaan 

molemmissa oppiaineissa. Tutkielmaan merkitään, että kyseessä on kahden 

oppiaineen/tieteenalan yhteinen pro gradu -tutkielma. Tarkastus tapahtuu 

itsenäisesti ja erikseen kummassakin oppiaineessa. 

Tutkielman 

esitarkastus 

Opiskelija 

Pääohjaaja 

Maisterintutkielman tarkastus 

plagiaatintunnistusohjelmalla (Urkund) 

https://www.jyu.fi/hum/aineistot/gradujen_arviointiasteikko.pdf
https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/progradu-arviointi
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/opiskelu/seminaariohjeet


(huom. erikseen 

ilmoitettu 

viimeinen 

jättöpäivä)  

 
Maisteritutkielma on jätettävä esitarkastukseen viimeistään 

toukokuun ensimmäisenä arkipäivänä, mikäli opiskelija haluaa 

valmistua kesällä. Myöhemmin jätetty maisterintutkielma voi 

johtaa siihen, että valmistuminen siirtyy elokuulle. Loppuvuonna 

maisteritutkielman viimeinen jättöpäivä on marraskuun 

ensimmäinen arkipäivä. 

 Pääohjaaja Pääohjaajan palaute. Mahdollinen tarkastajan palaute 

(MKA).  

Tutkielman 

tarkastukseen 

jättäminen,  

1 kk ennen 

arvostelua 

Opiskelija Opiskelija jättää mahdolliset korjaukset tehtyään 

tutkielman tarkastukseen. 

 
Tarkastus tarkoittaa pro gradu -tutkielman tarkastusta ja arvostelua. 

Jätettyään tutkielmansa tarkastettavaksi ja arvosteltavaksi opiskelija ei voi 

enää tehdä korjauksia tutkielmaan. 

Tarkastajien 

nimeäminen 

Pääohjaaja 

Tarkastajat 

Oppiaineen pääedustaja nimeää tarkastajat. 

Lausunnon 

kirjoittaminen 

Tarkastajat Tarkastajat kirjoittavat lausunnon. 

 
Kaksoisgradun (ja siihen sisältyvän kypsyysnäytteen) tarkastavat 

kummankin tieteenalan edustajat. Tarkastajat voivat antaa yhteisen 

lausunnon, mutta arvolause-ehdotukset voivat olla pääaineissa erilaiset 

(tiedekunnissa on erilaisia arvosteluasteikkoja).  

Lausunto ja 

arvosanaesitys 

opiskelijalle – 

1 kk:n kuluessa 

tarkastukseen 

jättämisestä 

Tarkastajat 

Pääohjaaja 

 

Lausunto arvosanaesityksineen lähetetään sähköpostitse 

opiskelijalle tiedoksi ennen arvostelua. Tätä esitystä ei 

ole vielä allekirjoitettu, vaan se allekirjoitetaan 

opiskelijan hyväksyttyä se.  

Lausunnon 

hyväksyminen 

Opiskelija Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle, ettei anna vastinetta ja 

samalla osoittaa tallentaneensa tutkielman sähköisenä 

JYX-julkaisuarkistoon:  
https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu 

 
Opiskelijalla mahdollisuus antaa vastine* lausunnosta ennen arvostelua. 

Opiskelijalla on mahdollisuus antaa vastine tarkastajien lausunnosta 

ennen pro gradu -tutkielman arvostelua. Vastineen tulee olla perusteltu ja 

sen johdosta tutkielmalle voidaan nimetä kolmas tarkastaja. Vastine 

otetaan huomioon arvostelussa. 

Arvostelun 

hyväksyminen ja 

tutkielman 

pisteiden 

rekisteröiminen 

Laitoksen 

johtaja 

Pääohjaaja 

Amanuenssi 

Laitoksen johtaja vahvistaa arvostelun ja palauttaa 

allekirjoitetun lausunnon pääohjaajalle. Pääohjaaja vie 

tutkielman rekisteriin, josta opiskelija saa tiedon 

suorituksesta. Pääohjaaja antaa lausunnon 

amanuenssille, joka tallentaa ja arkistoi lausunnon.  

Tutkielman Pääohjaaja Arvostelu annetaan opiskelijalle tiedoksi Korpin kautta  



pisteiden 

rekisteröiminen 

viikon kuluessa 

arvostelun 

hyväksymisestä. 

(suorituksen rekisteröinti). 

Oikaisupyynnön 

jättäminen 

Opiskelija Opiskelijan mahdollisuus jättää arvostelusta 

oikaisupyyntö** yliopiston 

tutkintolautakunnalle.  

 
**Pro gradu -tutkielman arvostelun jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus 

tehdä oikaisupyyntö arvostelusta. 

 
Kohta * 

Tutkintosäännön 36 §:n mukaan ennen tutkielman arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen 

antamiseen tarkastajien lausunnosta. 

Jos opiskelija jättää vastineen tarkastajien lausunnosta laitoksen johtajalle, laitoksen johtaja perehtyy asiaan 

(tarkastajien lausuntoihin, vastineeseen ja pro gradu -tutkielmaan) ja voi kuulla tarkastajia vastineessa esiin 

tuoduista asioista. Tarvittaessa hän voi määrätä työlle kolmannen tarkastajan. 

Tarkastajien (kahden alkuperäisen ja mahdollisen kolmannen tarkastajan) lausuntojen perusteella ja vastineen 

huomioon ottaen johtaja hyväksyy ja arvostelee tutkielman. 

 
Kohta ** 

Syventävien opintojen tutkielmaa koskevat oikaisupyynnöt käsittelee yliopiston tutkintolautakunta. Oikaisua 

pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opinnäytteen tekijällä on ollut tilaisuus 

saada arvosteluperusteet ja arvostelun tulokset tietoonsa. Oikaisupyyntö jätetään opintoasiainpäällikölle. 

Opiskelijalla on tutkintosäännön (36 §) mukaan oikeus keskeyttää tutkielman tarkastus ennen tutkielman 

arvostelemista. Kirjallinen ilmoitus keskeyttämisestä tulee tehdä laitoksen johtajalle. 

 

 


