
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET KANSITETUN OPINNÄYTTEEN PALAUTTAMISEEN  

Kirjasto toivoo, että mahdollisimman moni tallentaisi työnsä Theseukseen.  

Kansitetun opinnäytteen voi palauttaa Teiskontien puoleisen oven postiluukkuun, josta vahtimestarit 
toimittavat sen kirjastoon. Työ suljetaan kirjekuoreen ja päälle kirjoitetaan opiskelijan nimi sekä 
maininta opinnäytetyön palautus, kirjasto. Opiskelija ilmoittaa kirjastolle palautuksesta 
sähköpostitse osoitteeseen thesis@tuni.fi. Kirjasto kuittaa opintotoimistoon työn palautetuksi, kun 
työ on toimitettu postiluukkuun ja opiskelija on täyttänyt sähköisesti julkaisusopimuksen sekä 
toimittanut sähköisen arkistokappaleen Funet File Senderillä. 

Jos opiskelijalla ei ole valmiina kansitettua työtä eikä hän pääse koronavirustilanteen takia 
kansittamaan opinnäytetyötään TAMKin tiloihin, tulee hänen toimittaa kansitettu työ heti kun se on 
mahdollista. Opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen thesis@tuni.fi. Lisäksi 
hänen tulee toimittaa normaalin toimintatavan mukaan sähköinen arkistokappale sekä 
julkaisusopimus. Kirjasto kuittaa tässä tapauksessa työn palautetuksi ilman fyysistä kappaletta 
opinnäytetyöstä. Opiskelija on kuitenkin velvollinen toimittamaan kansitetun työn kirjastoon heti 
sen ollessa mahdollista. 

 

CHANGES CAUSED BY CORONAVIRUS TO PRINTED THESIS SUBMISSION 

Library recommends that students would prefer Theseus-submission.  

It is possible to bring printed thesis to a letterbox which is in Teiskontie entrance. Janitors will deliver 
thesis to the library. The thesis must be sealed in an envelope and on top of it there should be the 
name of the student and a mention “thesis to the library”. Student can then inform the library via 
email (thesis@tuni.fi). Student must also fill in the electronic agreement and submit an electronic 
archive copy of the thesis.  

If the student doesn’t have covers ready for the printed thesis, he must deliver printed version to the 
library as soon as it is possible. Student must inform the library via email (thesis@tuni.fi). Student 
must also fill in the electronic agreement and submit an electronic archive copy of the thesis. In this 
case it is possible to graduate without submitting the printed version to the library. Please note, that 
the student is still responsible for delivering the printed version to the library as soon as possible. 
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