
Tekstijäljitysohjelmapalvelun Tekstijäljitysohjelmapalvelun 
käyttömahdollisuudet ja käyttömahdollisuudet ja 

kokemukset käytännössäkokemukset käytännössä

Professori Jari MultisiltaProfessori Jari Multisilta
Tampereen teknillinen yliopistoTampereen teknillinen yliopisto

PoriPori



Opettajan haasteOpettajan haaste

Tekstin kopioiminen verkkolähteistä Tekstin kopioiminen verkkolähteistä 
helppoahelppoa

houkuttelee käyttämäänhoukuttelee käyttämään
Opettajan pitäisi ohjauksen lisäksi valvoa Opettajan pitäisi ohjauksen lisäksi valvoa 
ja tarkistaa lähteiden käyttö!ja tarkistaa lähteiden käyttö!

Opettajan ja opiskelijan oikeusturvaOpettajan ja opiskelijan oikeusturva
Yksinkertainen tekstinjäljitys: Yksinkertainen tekstinjäljitys: 
www.www.googlegoogle..fifi



TurnitinTurnitin --palvelupalvelu
Tammikuussa 2002 TTY:n Porin yksikkö otti Tammikuussa 2002 TTY:n Porin yksikkö otti 
käyttöön käyttöön www.www.turnitturnit.in.in ––palvelun.palvelun.
Mahdollistaa harjoitustöiden ja diplomitöiden Mahdollistaa harjoitustöiden ja diplomitöiden 
tarkastamisen.tarkastamisen.

Dokumentti ladataan palveluun wwwDokumentti ladataan palveluun www--sivun kautta.sivun kautta.
Raportti saadaan muutamassa minuutissa.Raportti saadaan muutamassa minuutissa.

Diplomityöohjeeseen lisättiin maininta, että Diplomityöohjeeseen lisättiin maininta, että 
opettaja voi tarvittaessa pyytää työn jättämistä opettaja voi tarvittaessa pyytää työn jättämistä 
sähköisessä muodossa.sähköisessä muodossa.
Palvelun hinta (yhden opettajan lisenssi) aluksi Palvelun hinta (yhden opettajan lisenssi) aluksi 
n. 100 USD/vuosi.n. 100 USD/vuosi.

http://www.turnit.in/








RaporttiRaportti

Palvelun tuottamasta raportista nähdään Palvelun tuottamasta raportista nähdään 
löydetyt suorat lainaukset ja osittain löydetyt suorat lainaukset ja osittain 
muutellut lainaukset (esim. muutama sana muutellut lainaukset (esim. muutama sana 
kappaleesta vaihdettu).kappaleesta vaihdettu).
Opettajan pitää arvioida raportti: Opettajan pitää arvioida raportti: 
lainaushan voi olla tieteellisen tavan lainaushan voi olla tieteellisen tavan 
mukaan viitattu ja siten OK.mukaan viitattu ja siten OK.









Muita käyttötapojaMuita käyttötapoja
Palvelu integroituu verkkoPalvelu integroituu verkko--
opiskeluympäristöön.opiskeluympäristöön.

Mahdollisuus jättää harjoitustöitä Mahdollisuus jättää harjoitustöitä peerpeer--toto--peerpeer
arviointiin.arviointiin.
Opiskelijalla mahdollisuus tarkistaa oman Opiskelijalla mahdollisuus tarkistaa oman 
työnsä lähteiden käyttö.työnsä lähteiden käyttö.
PortfolioPortfolio..

Tutkija voi tarkistaa viittaukset omiin Tutkija voi tarkistaa viittaukset omiin 
julkaisuihinsa.julkaisuihinsa.



KokemuksiaKokemuksia
Käyttö on helppoa ja palvelu löysi Käyttö on helppoa ja palvelu löysi 
suomenkielisiä lähteitä hyvin.suomenkielisiä lähteitä hyvin.
Järjestelmässä tarkistetut aineistot jäävät Järjestelmässä tarkistetut aineistot jäävät 
referenssimateriaaliksi (voidaan ehkäistä referenssimateriaaliksi (voidaan ehkäistä 
harjoitustöiden kopiointia).harjoitustöiden kopiointia).
Palvelua on käytetty vain kun on ollut aihetta Palvelua on käytetty vain kun on ollut aihetta 
epäillä lähdeviittauksia puutteellisiksi.epäillä lähdeviittauksia puutteellisiksi.

Pitäisi ottaa rutiinitoimenpiteeksi kaikkien Pitäisi ottaa rutiinitoimenpiteeksi kaikkien 
opinnäytteiden osalta.opinnäytteiden osalta.
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