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OHJE OPINNÄYTETYÖSUUNNITELMAN TEKOON
Opinnäytetyösuunnitelmassa tuodaan julki tutkimisen tai kehittämisen kohteena oleva asia/ongelma sekä sen
tutkimisen/ratkaisemisen menetelmät: mihin haetaan vastausta ja millä keinoin (Hakala 2004, 66).
Opinnäytetyösuunnitelman kirjoittamisen tarkoituksena on, että sen avulla opiskelija muodostaa itselleen
kokonaiskuvan sekä opinnäytetyöprosessista että opinnäytetyön aiheena olevasta tutkimus- tai keittämiskohteesta
(Hakala 2004, 39). Opinnäytetyösuunnitelma voi rakentua esim. seuraaviin kysymyksiin vastaamalla.

Opinnäytetyösuunnitelman sisältö
1.

Opinnäytetyön lähtökohdat
o Opinnäytetyön aihe ja työnimi?
o Miksi valitsit kyseisen aiheen?
o Mikä tekee aiheesta tutkimisen arvoisen?
o Yhteistyökumppanit / toimeksiantaja?

2.

Tavoite
o Opinnäytetyön tavoite/tavoitteet?
o Tärkeimmät kysymykset joihin haetaan vastausta?
o Työn rajaus ja rajauksen perustelut (esim. mitä aiheesta on aiemmin sanottu/jätetty sanomatta)?
mitä sisällytän, mitä jätän työn ulkopuolelle)?
o Olettamukset työn lopputuloksista?

3.

Tietoperusta
o Tiedonhankinnan suunnitelma:
Aiheen keskeiset käsitteet ja niistä muodostetut hakulausekkeet
tiedonhakua varten?
Tärkeimmät tiedonlähteet (esim. painetut kirjat ja lehdet, kokotekstija viitetietokannat, verkkojulkaisut, asiantuntijat ja organisaatiot)?
o Tiedonhankinnan tuloksia:
Mitä asiasta tiedetään ennestään / olemassa oleva tieto?
Alustava lähdeluettelo?
o Mitä (käytännöllistä) hyötyä opinnäytetyöstä on?
o Mitä lisäarvoa / täsmennystä työ tuo jo olemassa olevaan tietoon?

4.

Menetelmät ja aineisto
o Millä menetelmillä opinnäytetyön ongelmanasettelu ratkaistaan?
o Mahdollisen aineistonkeruun aikataulusuunnitelma?
o Miten tuloksia analysoidaan?

5.

Aikataulu
o Opinnäytetyön eri vaiheiden aikataulu (esim.: aiheen valinta ja rajaus / sisällön suunnittelu /
taustatietoon tutustuminen ja tietoperustan rakentaminen / aineiston hankinta / tulosten käsittely
ja analysointi / opinnäytetyön kirjoittaminen / seminaari(t), jo(i)ssa työ esitetään)?.
Työstä riippuen vaiheet voivat poiketa edellä esitetystä.

6.

Resurssit
o Minkälaisia ulkoisia resursseja (esim. korvausta stipendin, työsuhteen, hankkeen jne. kautta;
materiaalikustannukset; matkakustannukset; tietoliikenne- ja puhelinkustannukset yms.) liittyy
opinnäytetyösi tekemiseen?
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7.

Sisällysluettelo
o Millainen on opinnäytetyön sisällysluettelon alustava rakenne?

Opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen
Opinnäytetyösuunnitelman tulee noudattaa opinnäytteen raportointiohjetta (löytyy opinto-oppaasta: Opinnäytetyö > Lomakkeet) soveltuvin osin, mm. mahdolliset viitteet ja tekstin muotoilu. Opinnäytetyösuunnitelmassa
käytetään raportointiohjeessa olevaa kansilehteä. Kansilehdelle tulee Opinnäytetyön alustava nimi / Tekijän
nimi /Opinnäytetyösuunnitelma / Päiväys kuukauden ja vuoden tarkkuudella.
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