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SÄHKÖISEN PLAGIAATINTUNNISTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
FILOSOFISESSA TIEDEKUNNASSA

Tämä ohje täydentää yliopiston rehtorin päätöksiä plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönotosta (18.12.2014) ja sitä koskevan prosessikuvauksen vahvistamisesta (22.12.2015). Ohjeen liitteenä on kuvaus tiedekunnan prosesseista ja käytännöistä sekä ohjeistus lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen plagiaatintunnistuksesta.
Sähköinen plagiaatintunnistus on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä
1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää
voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita.
Jos kuitenkin herää perusteltu epäily plagioinnista (tai muusta vilpistä),
myös yksittäisen kirjallisen työn alkuperäisyys voidaan selvittää. Opiskelija voi myös aina halutessaan itse tarkistaa kirjallisen tehtävänsä
alkuperäisyyden ilman, että raportti menee ohjaajalle tai opettajalle.
Plagiaatintunnistusjärjestelmän velvoittava käyttö koskee myös sivuaineen tutkielmia. Hyväksiluettavien opinnäytteiden suhteen toimitaan
seuraavasti, jos opinnäyte on aiemmissa opinnoissa hyväksytty
1.1.2016 jälkeen: Jos koko työ hyväksiluetaan sellaisenaan ja jos se on
todistettavasti läpäissyt plagiaatintunnistuksen aiemmassa korkeakoulussa, ei Turnitin-tarkastusta tehdä. Muissa tapauksissa Turnitintarkastus tehdään (esim. kun opiskelijan tulee täydentää tai muuten
muokata työtään tai jos plagiaatintunnistusta ei ole aiemmin tehty).
Tutkintosäännön mukaan opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on ensisijaisesti ohjauksellista.
Opettaja kouluttautuu Turnitinin käyttöön. Käytön opastusta ja koulutusta saa Oppituvasta (oppitupa@uef.fi).
Proseminaareissa ja seminaareissa käsitellään hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opastetaan opiskelijoita käytännössä Turnitin-järjestelmän
omaehtoiseen käyttöön sekä velvoittavaan käyttöön ennen kuin opiskelija jättää työn virallisesti tarkastettavaksi. Opettaja tilaa tarvittaessa
koulutuksen OPIn Oppituvasta.
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Mikäli raportin perusteella syntyy epäily vilpistä, se tutkitaan. Jos havaitaan vilppi, ohjaaja arvioi vilpin vakavuusasteen. Mikäli löydetyt vastaavuudet eivät ole vakavia, ohjaaja antaa opiskelijalle palautetta opinnäytteen korjaamiseksi. Korjatun työn voi jättää vain kerran uudelleen plagiaatintunnistukseen. Vakavissa tapauksissa ohjaaja ilmoittaa kirjallisesti
(esimerkiksi sähköpostitse) vilppiepäilyistä ja havaituista vilpeistä dekaanille ja opintopäällikölle. Dekaani kuulee opiskelijaa ja päättää kuulemisen jälkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Plagiaatintunnistusjärjestelmän raporttia säilytetään sähköisesti Turnitinissa yksi vuosi.
Kandidaatintutkielman alkuperäisyys tarkistetaan ennen sen jättämistä tarkastettavaksi. Kandidaatintutkielmien hyväksytystä Turnitintarkastuksesta ei ole tarpeen tehdä erillistä merkintää, koska Turnitinissa on dokumentti, josta työn tarkastus on todennettavissa.
Pro gradu -tutkielman alkuperäisyys tarkistetaan ennen sen jättämistä
tiedekuntaan tarkastettavaksi. Ohjaajan päätös siitä, että lähdeviittaukset ja lainaukset ovat hyvän tieteellisen tavan mukaisia ja siten hyväksyttäviä, liitetään tarkastajien määräämispäätökseen.
Lisensiaatin- ja väitöskirjatutkimukseen tehdään alkuperäisyyden
tarkistus seuraavasti:
• Monografiaväitöskirjan alkuperäisyys tarkistetaan aina ennen
esitarkastukseen jättämistä. Jos väitöskirjatutkimukseen tehdään
merkittäviä muutoksia esitarkastuksen jälkeen, väittelijän on
suositeltavaa tarkistaa alkuperäisyys ennen sen julkaisemista.
• Artikkeliväitöskirjoissa tarkistetaan yhteenveto-osuus ja aiemmin
julkaisemattomien artikkeleiden alkuperäisyys ennen esitarkastukseen jättämistä.
• Artikkelimuotoisesta lisensiaatintutkimuksesta tarkastetaan vain
yhteenveto-osuus ja aiemmin julkaisemattomat artikkelit ennen
tutkimuksen jättämistä tarkastettavaksi.
Opiskelijan on suositeltavaa tarkistaa opinnäytteensä alkuperäisyys
itsenäisesti kirjoitusprosessin aikana.
Lisätietoja antaa opintopäällikkö Satu Kouki, p. 050 3230 870.

Dekaani

Markku Filppula

Filosofinen tiedekunta

PÄÄTÖS
182/2016
19.5.2016

3 (3)

Liitteet:

Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä
filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt
Ohje lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen plagiaatintunnistuksesta

Jakelu:

Osastot, opintoasioiden henkilöstö

