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SAAVUTETTAVUUS 

1|
voi tarkoittaa sähköisissä opinnäytteissä sitä, että tallenteiden sisältö voidaan ottaa haltuun 
vaihtoehtoisin välinein ja käyttömukavaan muotoon muokattuna. 
Esimerkiksi kuunnellen, pistekirjoituksella tai isoksi tekstiksi zoomattuna. Dokumentti ei saa 
menettää koherenssiaan näissä muunnoksissa.

2|
Opinnäyteprosessia ympäröi tiheä ohjauskonteksti, johon liittyy säädöksiä, vaatimuksia, 
roolitettuja tehtäviä sekä prosessimalleja ja sähköisiä työvälineitä. Tämän ohjausjärjestelmän 
ohjeteksteineen ja käyttöliittymineen pitää olla saavutettava.



SISÄLLYS = VISIO

1. SAAVUTETTAVA VIESTINTÄ ON OLETUSARVOINEN KANSALAISTAITO EU-ALUEELLA
o Direktiivin vaatimukset on implementoitu kaikessa julkisessa toiminnassa soveltuvin osin.
o Saavutettavuusperiaatteiden omaksumista tuetaan eri koulutusasteilla opetussuunnitelmapohjaisesti

2. OPINNÄYTTEISIIN SAAVUTETTAVUUS LUODAAN PROSESSINA
o Saavutettavuus osaksi myös menetelmäopetusta
o Siirtymävaiheen prioriteetit:

- Sähköisesti tuetuissa opinnäyteprosesseissa sisällöt luodaan saavutettaviksi vakioidulla tavalla
- Mallipohjilla ohjataan teknistä saavutettavuutta, työnohjauksella kognitiivista saavutettavuutta 

3. SAAVUTETTAVUUS, SÄILYTETTÄVYYS JA MONIOSAISUUDEN HALLINTA MÄÄRITELLÄÄN VIITEARKKITEHTUURISSA
o Nyt eri velvoitteilla ja käytännöillä on monta omistajaa /ei selkeätä omistajaa koordinaatiotehtävissä

- Opinnäytteissä osallisina tiedekunnat, kirjastot, IT-tukipalvelut, Kansalliskirjasto, ulkoiset julkaisijat, tilaajat
o Toimintaan liittyy ristiriitaisia tavoitteita, standardeja ja ohjeita, jotka pitäisi Suomessa harmonisoida



1. MITEN SAAVUTETTAVA TIEDEJULKAISEMINEN SAADAAN KANSALAISTAIDOKSI?

o Tarjotaan haaste koulutusjärjestelmälle: saavutettavuusperiaatteista tehdään osa arkea eri koulutusasteilla 
opetussuunnitelmapohjaisesti, vrt. informaatiolukutaito!

§ Ohjurina yhteisen hyödyn periaate koulutuksen ja tutkimuksen julkaisuprosesseissa: 

- Saavutettavia sisältöjä voidaan käyttää monikanavaisissa, eri oppimistyylejä tukevassa opetuksessa 
joustavammin kuin ei-saavutettavia -> laadullisia ja pedagogisia hyötyjä. 

- Viestinnällisen laadun merkitys tulee korostumaan jatkuvan oppimisen tarjonnassa, 
missä opiskelijoiden lähtötasoihin, esitietoihin ja opiskeluvalmiuksiin liittyy suurta vaihtelua. 

o Tavoiteltava roadmap voisi olla: 

§ 2. asteella ja kk-perusopintojen aikana tutustutaan keinoihin luoda saavutettavuutta
§ Aine- ja syventävien opintojen harjoitustöissä omaksutaan välineistön hallinta eri alustoilla
§ Tutkintoon liittyvissä opinnäytteissä toteutetaan saavutettavuuden laadulliset ja tekniset vaatimukset

kansallisesti harmonisoidun tavoitetason mukaisena.

https://www.oph.fi/fi/mediakasvatus


2. OPINNÄYTTEET: SAAVUTETTAVUUS LUODAAN PROSESSINA

Tiedekunta

Tutkielman 
aiheenvalinta

Työsuunnitelma,
rakennesuunnitelma

Aineistosuunnitelma
ml copyright

Työ etenee
teemoittain/
käsittelyluvuittain

Yksilöohjaus,
vertaispalaute
seminaarissa

Menetelmä-
koulutus

Viimeistely, ml
saavutettavuus
ja säilytettävyys

Valid. 1:
alkuperäisyys,
saavutettavuus,
säilytettävyys

Arvosanan
antaminen

Suorituksen
rekisteröinti

Arkistoon
lukuversioksi

Haravoidaan
pitkäaikaissäilytykseen

1

Valid. 3:
PAS

Valid. 2:
metatiedot

Saavutettavan mallipohjan tuki
Word- ja LaTeX-versiot

JULK.ARK PAS-ARK

Kandi/gradu/tutkijaseminaari

Arvosanan
vahvistaminen

2

3

PEPPI

PDF/A vs PDF/A-3b tai PDF/UA

(vai: EPUB 3.x ?)

Kirjasto

Kansalliskirjasto

Testaus/

korjaus

”Jäädytetty versio”



2. OPINNÄYTTEET: SÄHKÖISESTI TUETTUJEN PROSESSIEN OSALLISET

!

Saavutettavan UTUGradun-järjestelmän
asianomistajat:

§ Opiskelijat
§ Opettajat
§ Dekaanit
§ Tiedekuntien opintosihteerit
§ Kuuden järjestelmän/palvelun pääkäyttäjät

(+ seitsemäntenä Pepin, kahdeksantena
Tietovaraston mahdolliset ylläpitoasiat)

§ UTU-Helpdesk
§ Tiedekuntakohtaiset tukihenkilöt
§ Tutkimuseettiset tukihenkilöt
§ Kirjaston metatietotiimi
§ Kirjaston asiakkaat.

UTUGradun saavutettavuusilmoitus rakentuu kuuden muun
järjestelmän saavutettavuusilmoitusten päälle.



2. OPINNÄYTTEET: TILANNEKUVA SÄHKÖISESTI TUETUISTA PROSESSEISTA (tilannekuva 14 kk sitten + pari päivitystä)

Yliopisto Onko käytössä pro gradu –prosessin sähköinen tukijärjestelmä? Väitösten tuki? Tilanne 2/2021?

Aalto yliopisto Ei ole. 3 kampusta/3 tutkintotasoa/18 erilaista opinnäyteprosessia. Suunnittelu jatkunut vuosia. 
Yhteistyö kiinnostaa. Odotetaan kehittyvää tukea Sisu-järjestelmältä.

Helsingin yliopisto Käytössä vanhentunut Thesis, joka ei ole enää kunnostuskelpoinen. Opinnäyteprosesssin tukitarpeita 
koskeva selvitys johdon käsittelyssä.
IT-laitoksella kehittelyssä Grappa-järjestelmä, jossa potentiaalia, mutta ei vielä resursointia. Tutustuttu 
Pepin Wihi-järjestelmään, joka on kinnostava. Kansallista yhteistyötä toivotaan.

HY:ssä tilanne aivan 
ennallaan. 

Jyväskylän yliopisto Fragmentaarisia osaratkaisuja. Korpissa tuki opinnäytteen ehdottamiselle, aihepankille ja ohjaajan 
valinnalle. Valmis työ Moodle-Turnitinin kautta JyX-arkistoon. Työnohjaus- ja arviointiprosessia ei tueta. 
Odotuksia kohdistuu Sisu-järjestelmän kehitykseen.

Maanpuolustuskorkeakoulu Käsittelyvaiheisiin liittyy Turnitin-tarkastus ja sähköinen arkistointi. Prosessitukea ei ole. Vaadittava 
tietoturvataso on korkea.

Oulun yliopisto Käytössä on Laturi, joka tukee tarjoiluta tarkastajille, Urkund-tarkastusta ja julkaisua. Syksyn (2019) 
aikana pilotoidaan Laturi 2, joka kattaa opinnäytteen aloituksen ja prosessin etenemisen, ulkopuolisten 
ohjaajien ja tarkastajien käytönhallinnan, lausuntojen antamisen ja opinnäytteen julkaisun. (Toteutus 
vielä kesken, mutta siis edellistä kokonaisvaltaisempi järjestelmä.) 

Väitösten julkaisu Laturin 
mukainen, muilta osin 
mietinnässä.

Tampereen yliopisto Ei ole. Ohjaajilla on omat Moodle-alueensa, jonne he poimivat opiskelijat kanditöistä väikkärin 
tekijöihin. Tämä vaihe on itsenäinen ja irrallinen, eli työ ei kulje sähköisesti Moodleen tai Moodlesta 
eteenpäin. Ohjaaja merkitsee tarkastuksen tehdyksi arviointivaiheessa, muuten työ jatkaa arviointiin ja 
julkaistavaksi omaa reittiään.

-

Turun yliopisto Käytössä UTUGradu. Se rakentuu Forms-lomakejärjestelmän päälle ja integroituu Moodleen ja 
Turnitiniin. Prosessin aluksi validoidaan arkistomuoto ja alkuperäisyys. Sen jälkeen vie vaiheittain 
työpöydältä toiselle. Kattaa 1-3 opiskelijan yhteisopinnäytteet, ulkopuolisten ohjaajien ja tarkastajien 
käytönhallinnan, lausuntojen antamisen, arvosanan rekisteröinnin ja opinnäytteiden julkaisun. 

UGIS-järjestelmä, joka 
painottuu tutkimus-
prosessin tukeen, ei 
UTUGradun tukialueeseen.

5-vuotis-kehittämis-
suunnittelu juuri 
käynnistetty, vaihto-
ehtoja vertaillaan.

Åbo Akademi Ei ole. Prosessiin ei käytetä tiettyä työkalua. Gradu vain lähetetään Urkundin kautta ja julkaistaan 
digitaalisesti. Prosessi on mallinnettu, mutta investointia sen tuen tuottamiseen ei ole mahdollisuutta 
tehdä. Sama koskee väitösprosessia

-



EPUB
PDF/UA

PDF/A-3b

PAS-ARK

Valid. 3
PAS   <?>

3
Tutkielma säilytetään

JULK.ARK 

2

Valid. 2:
metatiedot

Tutkielma julkaistaan

Tutkielm
a arvostellaan

1

Valid. 1:
alkuperäisyys,
saavutettavuus,
säilytettävyys

Opinnäytetutkielma tuotetaan

KYSYMYS 1: (etusijalla saavutettava luettavuus)
Olisiko mahdollista poistaa julkaisuarkistoon viennin vaiheesta vaatimus
PDF/A-muotoon sitoutumisesta? 

Julkaisuarkisto tarjoaa ”lukukappaleita”, joiden tulisi olla ensisijaisesti saavutettavia.
Kun lukukappaleet harvestoidaan Kansalliskirjaston PAS-arkistoon, ne voidaan kääntää
arkistointiformaattiin (validointi 3), kehittynyttä muuntotekniikkaa yhtenäisesti soveltaen.

Viitearkkitehtuuri on järjestelmäneutraali tapa kuvata, harmonisoida ja ohjata prosessin kehitystä.
Opinnäyteprosessin tuki tarvitsee ajantasaisen, tekniset ja normatiiviset vaatimukset kattavan
viitearkkitehtuurikuvauksen. 

3. SAAVUTETTAVUUS, SÄILYTETTÄVYYS JA MONIOSAISUUDEN HALLINTA MÄÄRITELLÄÄN VIITEARKKITEHTUURISSA



PDF/A-3b

PAS-ARK

Valid. 3
PAS PDF/A-3x
3

Tutkielma säilytetään
JULK.ARK 

Valid. 2:
metatiedot

Tutkielma julkaistaan

2

Tutkielm
a arvostellaan

Valid. 1:
alkuperäisyys,
saavutettavuus,
säilytettävyys

1

Opinnäytetutkielma tuotetaan

KYSYMYS 2: (yhdistelmätiedostot, case 1)
Olisiko mahdollista poistaa julkaisuarkistoon viennin vaiheesta vaatimus
PDF/A-muotoon sitoutumisesta, koska se ei tue yhdistelmätiedostoja? 

Lääketieteessä ja mediatutkimuksessa on paine tuottaa opinnäytteitä, jotka koostuvat
kirjallisesta teoriaosasta ja videopohjaisesta analyysiosasta. PAS edellyttää yhden tiedoston
periaatetta. PDF/A-3b tukisi videoupotuksia ja saavutettavuutta. - Edellytykset olla suositus?

3. SAAVUTETTAVUUS, SÄILYTETTÄVYYS JA MONIOSAISUUDEN HALLINTA MÄÄRITELLÄÄN VIITEARKKITEHTUURISSA



Saavutettava +
ei-saavutettava
= ei-saavutettava

Valid. 1
Alkuperäisyys,
saavutettavuus,
säilytettävyys

PAS-ARK

Valid. 3
PAS

3
Tutkielma säilytetään

JULK.ARK 

Valid. 2
metatiedot

Tutkielma julkaistaan

2

Tutkielm
a arvostellaan

1

Opinnäytetutkielma tuotetaan

KYSYMYS 3: (yhdistelmätiedostot, case 2)
Miten tulkitaan saavutettavuusvaatimus tapauksissa, joissa opinnäyte muodostuu 
korkeakoulun nimiö- ja tiivistelmäsivuista sekä kv. aikakauslehdessä sen omassa 
formaatissa julkaistusta artikkeliosasta?

Saavutettavuusvastuu on julkaisijalla. Mutta eikö opinnäyte sisällöllisenä kokonaisuutena
ole julkinen asiakirja, joka tulee tarjota julkaisuarkistossa kokonaisuudessaan 
saavutettavana?

3. SAAVUTETTAVUUS, SÄILYTETTÄVYYS JA MONIOSAISUUDEN HALLINTA MÄÄRITELLÄÄN VIITEARKKITEHTUURISSA



PAS-ARK

Valid. 3
PAS

3
Tutkielma säilytetään

JULK.ARK 

2

Valid. 2
metatiedot

Tutkielma julkaistaan

KYSYMYS 4: (saavutettavaksi muuttaminen vs. asiakirjan muuttumattomuus)
Mikä oikea/hyväksyttävä käytäntö siirtymäaikana 2018-2020 julkaisuarkistoon 
edenneiden, puutteellisesti saavutettavien opinnäytteiden hallinnassa?

Tuotetaanko saavutettavia rinnakkaiskappaleita, vai voidaanko kajota julkiseen asiakirjaan 
taannehtivasti, manuaalisena editointina? 

3. SAAVUTETTAVUUS, SÄILYTETTÄVYYS JA MONIOSAISUUDEN HALLINTA MÄÄRITELLÄÄN VIITEARKKITEHTUURISSA
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