
 

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA 

 
Tämä lomake täytetään maturiteettikokeen yhteydessä, ks ohjeet alla. 
Lisää ohjeita: http://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/perustutkinnot/maturiteettiohje 
KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN KORPIN KAUTTA 

 
MATURITEETTILOMAKE 

 
Kandidaatin tutkintoa varten Maisterin tutkintoa varten 

 
 
Sukunimi    

 

Etunimet    
 

Henkilötunnus    
 

Pääaine    
 

Kirjallisen viestinnän suorituspäivämäärä (kanditutkintoa varten)   
 

Milloin valmistunut kandidaatiksi, päivämäärä (maisteritutkintoa varten)    
 

Tutkielman ohjaaja    
 

Tutkielman nimi tai aihe sekä tarkastukseen jättövuosi    
 

 
 
 
 
 
 

MATURITEETTIKOKEEN TULOS (Tentaattori täyttää) 
 
A. Kandidaatin tutkintoa varten 

 

1. Asiasisältö: Hyväksytty Hylätty  
Päiväys ja tarkastajan allekirjoitus 

 

2. Kieliasu: Hyväksytty Hylätty  
Päiväys ja tarkastajan allekirjoitus 

 

B. Maisterin tutkintoa varten 
 

1. Asiasisältö:  Hyväksytty Hylätty  
Päiväys ja tarkastajan allekirjoitus 

 

2. Huom! Kieliasua ei tarkasteta enää maisterivaiheessa jos kielentarkistus on jo tehty kandidaatin 
tutkinnon maturiteetin yhteydessä. Maturiteettikoe palautetaan suoraan tiedekuntaan.

http://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/perustutkinnot/maturiteettiohje


OHJEET 
 
 

1. Sinulla on aikaa 3,5 - 4 tuntia. 
 
2. Kirjoita vain yhdestä aiheesta. 
 
3. Kypsyysnäytteen suositeltava pituus on 450−600 sanaa. Käsin kirjoitettuna tämä tarkoittaa noin 
yhtä konseptiarkkia (neljää sivua) joka riville kirjoitettuna. Jos teksti on huomattavasti vaadittua 
lyhempi, se hylätään, vaikka teksti olisi muuten lähes moitteeton. 
 
4. Kirjoitelmassa pitää olla pääotsikko. Keksi itse osuva otsikko, jos sitä ei ole suoraan 
tehtävänannossa (jos sinua esimerkiksi pyydetään kuvailemaan, kertomaan tai arvioimaan jotakin). 
Alaotsikot (esim. Johdanto, Teoreettinen tausta, Pohdinta) ovat tarpeettomia näin lyhyessä 
kirjoitelmassa. 
 
5. Kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen kirjoitelma eli pohtiva asiantuntijateksti. Tämä 
tarkoittaa, että kypsyysnäyte ei ole esimerkiksi tenttivastaus, mielipidekirjoitus, pakina eikä kuvaus tai 
raportti tutkimusprosessista, kirjoitetusta tutkielmasta eikä tutkimussuunnitelmasta. 
 
6. Kuvittele, että kirjoitelmasi lukija tuntee oman alasi ajattelutavan ja yleisen termistön mutta ei ole 
perehtynyt aiheeseesi. Yleisiä tieteenalan termejä ei tarvitse selittää. 
 
7. Maturiteetin tulee olla yhtenäinen, looginen kokonaisuus, itsenäinen teksti. Sen pitää olla sinänsä 
ymmärrettävissä, eikä sen lukijalta voi vaatia esimerkiksi tutustumista tutkielmaasi. 
 
8. Koska kirjoitelma on esseetyyppinen, se ei voi pääasiallisesti koostua luetelmista, kuvioista, 
kaavoista tms. 
 
9. Useimmiten kirjoittajalle on hyötyä siitä, että hän ensin hahmottelee kirjoitelmansa rakenteen. 
 
10. Kirjoita selvällä käsialalla – se jouduttaa tarkastamista. Merkitse kappalejako selvästi joko tyhjän 
rivin tai kappaleen ensimmäisen rivin sisennyksen avulla. Isojen ja pienten kirjainten sekä 
sananrajojen on selvästi erotuttava toisistaan. Maturiteettia ei tarvitse kirjoittaa puhtaaksi, joskin se on 
suositeltavaa siksi, että voit itse tarkistaa kirjoitelmasi ja muokata sitä. Muste- tai kuulakynän käyttö 
ei ole välttämätöntä.  
 
MUISTA, ETTÄ MATURITEETTI ARVIOIDAAN SEKÄ SISÄLLÖN ETTÄ KIELEN 
KANNALTA!  

Kielen oikeellisuutta ei enää tarkisteta maisterivaiheessa, mikäli opiskelija on suorittanut suomalaisen 
kandidaatin tutkinnon. 
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