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Vilpillä noppia, meneekö plagiointi läpi?

”Lopputyö syntyy kuin tilkkutäkki - pala sieltä, 
toinen täältä, kursin parilla sanalla paremmin 

yhteen. Lopuksi järjestän pätkät järkevämpään 
järjestykseen ja pyyhin Wikipedian viitteiden 

numeroinnit pois.

Edessä on leikattu ja liimattu plagiaatti johon olen 
kirjoittanut itse lähinnä nimeni. 

Plagiointi on helppoa kuin tikkukaramellin vieminen 
lapselta – ja moraalisesti yhtä väärin”

Elina Venttola, Tampereen Yliopisto



PLAGIOINTI

• Voi olla tahallista tai tahatonta

– Tahaton johtuu yleensä huolimattomuudesta

• Suomessa yleisimmät 
plagiaatintunnistustyökalut  ovat 
amerikkalainen Turnitin sekä ruotsalainen 
Urkund

• Vakavimmillaan vilpistä voi seurata rehtorin 
huomautus tai erottaminen



TURNITIN

• Järjestelmä ei pysty tulkitsemaan tekstiä 
ollenkaan

• Tunnistaa ainoastaan samankaltaisuutta

• Ei pysty erottamaan oikein tehtyä lainausta ja 
plagiointia toisistaan

SIKSI:

• Opettajan on aina tulkittava opiskelijan 
Turnitin-raportti, eikä tuijottaa pelkkää 
prosenttilukua!



TURNITIN

• Turnitin raportissa samankaltaisuus merkitään tekstissä 
värillisellä yliviivauksella

• Lisätiedoista avautuu linkki kopioituun tekstiin

• Plagioinnin tarkastuksesta on aina annettava tieto etukäteen

• Opiskelijalla on aina oikeus käyttää Turnitin järjestelmää  
ennen kuin hänen tekstinsä menee viralliseen tarkistukseen!



TURNITIN – OHJEET OPISKELIJALLE

• Älä kopsaa!

– Moraalikysymykset

– Laiskuus

• Tekstin käyttö ilman lähdettä

• Väärin tehty lainaus 

– Muista lainausmerkit, Italic ei riitä!

• Plagioinniksi lasketaan, jos tekstiä tai sanajärjestystä on 
muokattu vain vähän, vaikka lähde olisikin ilmoitettu

• Omaa työtä, josta on jo saatu opinnäytepisteet ei tulisi 
käyttää uudestaan



TAHATON PLAGIOINTI

• Yleisempää kuin tahallinen plagiointi
• Tieteellisen kirjoittamisen ongelmat

– Heikot tiedot oikeista viittauksista ja lainauksista
– Tieteellinen kieli tuottaa haasteita
– Puutteellinen koulutus ja opastus
– Ajankäyttöongelmat

• Huolimattomuus
• Kiire

• Opinnäytetöistä voidaan tarpeen mukaan tarkastaa 
myös keskeneräisiä versioita ohjausprosessin aikana
– Koulutuksellinen aspekti
– Epäily plagioinnista



TURNITIN PROSENTTI

• Kuinka suuri prosentti on hyväksyttävää
– Ei absoluuttista lukua, aina suhteutettava tuotettuun 

tekstiin

• TY:ssa opiskelijat voivat tehdä harjoitus ja 
opinnäytetekstiensä välitarkastuksia Turnitin
feedback studiolla

• TY:ssa opiskelija voi pyytää opettajaa avaamaan 
Moodle-kurssilleen itsenäisesti käytettävän, ei-
tallennettavaksi asetetun Turnitin-tehtävän 
luonnosteksteilleen



TURNITIN – OPETTAJAN VELVOLLISUUDET

• Tiedota Turnitin-järjestelmän käytöstä

• Kaikille opiskelijoille samanlainen kohtelu

• Anna opiskelijan nähdä alkuperäisraportti

• Pyydä opiskelijalta lupa raportin tallennukseen

• Arvosanaa ei voi alentaa plagioinnin vuoksi, 
vaan…
– Ilmoita plagiointiepäilystä selvittäjälle tai

– Anna opiskelijan korjata huolimattomuudesta tai 
ymmärtämättömyydestä johtuvat virheet ja 
palauttaa työ uudelleen arvosteltavaksi!



TURNITIN – OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

• Tunne hyvän tieteellisen kirjoittamisen 
käytännöt

• Olet aina vastuussa kirjoittamastasi työstä

• Tietämättömyyteen ei voi vedota kun eettiset 
säännöt ovat saatavilla

• Et voi kieltäytyä palauttamasta 
opinnäytetyötäsi ilman Turnitin-järjestelmää, 
jos haluat työstäsi arvostelun

• Työ täytyy palauttaa digitaalisessa muodossa



Turnitin on apuväline autenttisen, uuden tekstin 
tuottamiseen ja siitä ei saa syntyä pelon tai rankaisun 
apuvälinettä – se on tarkoitettu koulutukseen!

Tarkoitus on opettaa hyviä kirjoituskäytäntöjä ja 
oikeaoppisten viittausten tekemistä

Järjestelmä tuo tasapuolisuutta opinnäytetöiden 
tekemiseen



”Whistler´s mother”
Inspired by Mr. Bean


