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Jakso 4, Eettiset ohjeet 

Intro 

Karoliina: Tässä jaksossa käydään läpi Xamkin eettiset ohjeet. 

Elina: Täällä Karon kanssa Ellu! Miksi meillä on eettiset ohjeet? 

Karoliina: Halutaan edistää yhdenvertaista kohtelua. Tämä on tärkeä ohje, koska sen tarkoitus on 
tukea opiskelijan opiskeluhyvinvointia. Xamkissa tämä ohje on tutkintosäännön liitteenä. Ohje 
perustuu myös lainsäädäntöön. 

Elina: Vastuullinen toiminta ja huolenpito on ohjeen taustalla. Nämä ovat Xamkin arvot. Lisäksi 
opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet on olennaisia tässäkin ohjeessa. 

Karoliina: Ketä nämä eettiset ohjeet koskevat? 

Elina: Kaikkia Xamkin opiskelijoita opiskeluun liittyvissä tilanteissa. 

Karoliina: No mitä opiskelijan tulisi tästä ohjeesta erityisesti ymmärtää? 

Elina: Opiskelijan on hyvä ymmärtää, että häntä koskevat erilaiset oikeudet ja velvollisuudet. 
Jaksossa 2 tutkintosäännöstä käytiin näitä jo joitakin läpi. Opiskelijalla on merkittävä vastuu omasta 
toiminnastaan opiskelun sujumiseksi. 

Karoliina: Joo. Eettiset ohjeet olisi siksi jokaisen opiskelijan hyvä sisäistää. 

Elina: Jep. Tässä jaksossa me käymme läpi vilppiä, tutkimusetiikkaa ja epäasiallista käyttäytymistä, 
mitkä meidän mielestämme on olennaisimmat opiskelijaa koskevat jutut tässä ohjeessa. Eli, ekana 
vilppi! 

Karoliina: Joo! Vilpillinen toiminta ei ole Xamkissa sallittua, ja se on aina rangaistavaa toimintaa. 
Vilppiä on peruslunttaamisen lisäksi kaikenlainen laiton kopiointi, plagiointi, opiskelutehtävien 
myyminen, jakaminen, ostaminen… Kurinpitomenettely liittyy vilppiepäilyyn. 

Elina: Joo, ja pelkästään vilppiepäilykin johtaa asian selvittämiseen. Kuulemistilaisuudessa tätä sitten 
selvitellään. Jos toista opiskelijaa epäilee vilpistä, siitä pitää ilmoittaa valvojalle. 

Karoliina: Joo, vilpin lisäksi tutkimuseettiset linjaukset: hyvä tieteellinen käytäntö, ehkäistään 
tieteellistä epärehellisyyttä. Opinnäytetöiden kohdalla erityisen tärkeä asia. Plagioinnin vastaista 
palvelua käytetään toki muissakin laajoissa töissä. Sillä varmistetaan, että työt ovat opiskelijan itsensä 
käsialaa, eikä copy-pastettu muulta. 

Elina: Häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen on myös osa eettisiä ohjeita. Ohjeessa käydään läpi, 
mikä on epäasiallista käyttäytymistä ja mikä ei.  
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Karoliina: No, mikä esimerkiksi sitten on epäasiallista käytöstä? 

Elina: Kaikilla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työskentely-ympäristöön. Sen loukkaaminen ei oo 
ok. Epäasiallinen käytös voi olla monenlaista: huutaminen, haukkuminen, töniminen. Yleensä toisen 
ihmisen loukkaaminen fyysisesti tai psyykkisesti.  

Karoliina: Epäasiallista on myös käyttäytyä yhteisesti sovittujen sääntöjen vastaisesti ja näin 
sivullisesti vaikuttaa toisiin, esim. jatkuva myöhästely oppitunneilta ja näin opetuksen häiritseminen. 

Elina: Joo, ja sitten kannattaa totisesti muistaa, että meillä on Kaakon häirintäyhdyshenkilöt apuna, 
jos kokee epäasiallista käyttäytymistä koulussa. Ja jaksossa 7 vielä lisää tästä käyttäytymisestä ja 
tasavertaisuudesta.  

Karoliina: Tämä homma selvä. Palataan asioihin. Koittakaahan käyttäytyä, mäki koitan!  

Elina: Heippa ja palataan seuraavassa jaksossa! 

  


