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Diplomityön/Pro Gradu -tutkielman sähköinen arvostelu- ja julkaisuprosessi

Diplomityö ja pro gradu -tutkielma ovat julkisia opinnäytteitä. Mikäli raporttiin joudutaan kuitenkin

välttämättömistä syistä sisällyttämään tietoa, jonka työn teettäjä vaatii pidettävän salaisena, voidaan

diplomityö tai pro gradu -tutkielma yliopiston puolesta suostua pitämään luottamuksellisena enin-

tään kahden vuoden ajan.

Tässä ohjeessa on kuvattu arvostelu- ja julkaisuprosessin vaiheet sekä 1) välittömästi julkaistavalle

että 2) luottamukselliselle opinnäytetyölle.

1) Välittömästi julkiset opinnäytetyöt: arvostelu- ja julkaisuprosessi

Opiskelija Opintopalvelut 1.tarkastaja Dekaani Kirjasto

Hakee työlle julkaisu-
luvan 1. tarkastajalta
(liite: opinnäytetyön
valmis käsikirjoi-
tus/pdf)

Myöntää julkaisuluvan
tai esittää työstä pää-
kommentit ja myöntää
julkaisuluvan ehdollisena

Vie arvostelemat-
toman, julkaisuluvan
saaneen työn LUTPu-
biin.

Saa työlle URN-
tunnuksen.

Antaa työlle URN-
tunnuksen max. 3
työpäivässä. Vastaa
työn sähköisestä arkis-
toinnista Kansalliskir-
jaston PAS-palvelussa.

Laittaa työ arvosteluun
toimittamalla täytetyn
1B-lomakkeen (sisältä-
en URN-tunnus) ja
tiivistelmät opintopal-
veluihin.

1B-lomakkeen asiatarkis-
tus.

Lausunto-pyyntö tarkas-
tajille (tai vain
1.tarkastajalle, jollei
2.tarkastaja ei opinto-
palvelujen tiedossa).

Hankkii työlle
2.tarkastajan.

Tarkastajat antavat työstä
lausunnon ja arvosanaeh-
dotuksen. Lausuntolo-
makkeessa 1.tarkastaja
hyväksyy tiivistelmän
kypsyysnäytteeksi.

Arvostelun valmistelu
dekaanille (työt nähtävillä
LUTPubissa/URN),
dekaanin päätöksen ha-
keminen, jälkityöt (tiedo-
tus opiskelijalle, opinto-
rekisteriin).

Työn arvostelu ja
hyväksyminen.



2) Luottamukselliset opinnäytetyöt: arvostelu- ja julkaisuprosessi

Opiskelija Opintopalvelut 1.tarkastaja Dekaani Kirjasto

Hakee työlle julkaisuluvan
1. tarkastajalta (liite: opin-
näytetyön valmis käsikirjoi-
tus/pdf)

Myöntää julkaisuluvan tai
esittää työstä pääkommen-
tit ja myöntää julkaisu-
luvan ehdollisena.

Vie arvostelemattoman,
julkaisuluvan saaneen
luottamuksellisen työn ja
julkiset tiivistelmät LUT-
Pubiin. Tallentaa embar-
goajan (julkaisuviiveajan).

Saa työlle URN-tunnuksen.

Antaa työlle URN-
tunnuksen max. 3
työpäivässä. Vastaa
työn sähköisestä arkis-
toinnista Kansalliskir-
jaston PAS-palvelussa.

Laittaa työ arvosteluun
toimittamalla täytetyn 1B-
lomakkeen (sisältäen URN-
tunnus), julkiset tiivistel-
mät, valmiin työn sekä
luottamukselli-
suusselvityksen opintopal-
veluihin.

1B-lomakkeen asiatar-
kistus.

Lausunto-pyyntö tar-
kastajille (tai vain
1.tarkastajalle, jollei
2.tarkastaja ei opinto-
palvelujen tiedossa),
liitteeksi valmis
työ/pdf.

Hankkii työlle
2.tarkastajan.

Tarkastajat antavat työstä
lausunnon ja  arvosanaeh-
dotuksen. Lausuntolo-
makkeessa 1.tarkastaja
hyväksyy  tiivistelmän
kypsyysnäytteeksi.

Arvostelun valmistelu
dekaanille. Dekaanin
päätöksen hakeminen,
jälkityöt (tiedotus
opiskelijalle, opintore-
kisteriin).

Työn arvostelu
ja hyväksyminen


