NOTAARITUTKIELMA
Notaaritutkielman ohjepituus on 20 tekstisivua. Notaaritutkielma kirjoitetaan noudattaen
tiedekunnan hyväksyttyjä kirjoitusohjeiden ja opettajan seminaarissa antaman ohjeistuksen
mukaisesti.
Notaaritutkielmalle ei määrätä erikseen tarkastajaa. Notaariseminaarin vastaava opettaja tarkastaa
ja arvostelee notaaritutkielman. Kun notaaritutkielma on jätetty arvosteltavaksi, opiskelijan on
suoritettava kypsyysnäyte. Suoritusmerkintä annetaan, kun opiskelija on suorittanut
kypsyysnäytteen hyväksytysti. Kun notaaritutkielma on valmis, opettajalle toimitetaan yksi kappale
notaaritutkielmasta arvosanan antamista varten. Tarkastajalla on 4 viikkoa aikaa antaa arvosana
siitä, kun valmis notaaritutkielma on jätetty arvosteltavaksi. Opettaja antaa arvosanan
notaaritutkielmasta tiedekunnan kansliaan opintorekisteriin merkitsemistä varten.
Notaaritutkielmasta ei anneta kirjallista lausuntoa, koska palaute annetaan notaariseminaarissa
suullisesti opiskelijalle. Notaaritutkielmaa ei kansiteta eikä toimiteta kirjastoon eikä tiedekunnan
kansliaan.
Kaikki oikeustieteen tiedekunnassa laaditut notaari- ja maisteritutkielmat tarkastetaan Urkundplagiaatintunnistusjärjestelmällä ks. www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Oikeustieteidentiedekunta/Opinnot/Opiskeluinfoa/Plagiaatintunnistusjarjestelma

Oikeusnotaarin tutkintotodistukseen tulee merkintä notaariseminaarin poolista tai oppiaineesta ja
notaaritutkielman
aihe sekä arvosana.
Oikeusnotaaritutkielman korvaaminen muun tutkinnon vastaavilla tai muilla opintosuorituksilla ei
ole mahdollista.
Kypsyysnäytteen kirjoitusohjeet
Kandidaatin- ja maisterintutkinnon kypsyysnäyte on valvotussa tilanteessa tehtävä esseemäinen,
analyyttinen kirjoitelma, joka kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä.
Kypsyysnäytteen yleisiä ohjeita:
1. Tekstin laajuus on noin 400 sanaa (käsin kirjoitettuna noin yksi konsepti,
isoruutuisessa paperissa tekstiä joka rivillä, pieniruutuisessa joka toisella rivillä).
2. Kirjoita yhdestä otsikosta ja yhdestä aiheesta.
3. Jos sinulla on jokin kirjoittamisen erityisvaikeus, liitä kypsyysnäytteen mukaan siitä
asiantuntijalausunto.
4. Jos kirjoitat tekstin käsin, kirjoita käsialalla niin, että isot ja pienet kirjaimet on helppo erottaa
toisistaan, samoin sanarajat ja yhdyssanat.
Kypsyysnäytteen kieliasun on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:
1. Tekstin tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että tekstillä tulee olla
otsikko ja selkeät kappalejaot (väliotsikoita ei tarvita).
2. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat on hallittava.
3. Virkkeiden, lauseiden ja kappaleiden väliset suhteet on ilmaistava selkeästi. Pahoja
viittaussuhdevirheitä ei saa esiintyä.

4. Sanajärjestys ei saa hankaloittaa tekstin ymmärtämistä.
5. Tyylin on oltava asiatyyliä.
6. Kieliasun tarkastajankin on voitava ymmärtää teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on
tutustunut tehtyyn tutkielmaan.
Kypsyysnäytteen kieliasu hyväksytään, vaikka siinä olisi pieniä kielellisiä ongelmia.
Kypsyysnäyte kuitenkin hylätään
- jos yllä mainitut vähimmäisvaatimukset eivät täyty
- jos tekstissä on useita erilaisia yksittäisiä virheitä
- jos teksti on liian lyhyt tai liian pitkä
- jos käsin kirjoitettu teksti on kirjoitettu kokonaan isoin kirjaimin.
Hyväksytystä kypsyysnäytteestä ei saa arvosanaa, mutta kieliasua voidaan luonnehtia esimerkiksi
seuraavasti:
- ei huomautettavaa
- vain hyvin vähän puutteita
- jonkin verran puutteita.
Jos kypsyysnäytteesi kieliasu hylätään, ota yhteys kielentarkastajaan, jotta voit saada
kypsyysnäytteesi kieliasusta palautetta. Myös hyväksytystä kieliasusta voit saada palautetta
kielentarkastajan vastaanottoaikana.
Arviointi
Opinnäytetyötä ei arvostella ennen kuin kypsyysnäyte on hyväksytysti suoritettu. Opinnäytetyö
arvostellaan asteikolla 1-5.

