
   

 

Filosofisen tiedekunnan syventävien opintojen opinnäytetöiden arviointi    DP 270/2019 
 

Tutkielman arviointikriteerit ovat seuraavat:  

Tutkimusaihe ja tutkimuksen tarkoitus 

Teoreettinen perehtyneisyys ja tutkimuskirjallisuus 

Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 

Tutkimustulokset ja niiden esittäminen 

Pohdinta ja johtopäätökset 

Rakenne ja esitystapa 

 

Tutkielman ansioita ja heikkouksia tarkastellaan kokonaisuutena. Filosofisen tiedekunnan eri tieteenaloilla ja käytetystä tutkimustyypistä riippuen arviointikriteerien paino-

tukset voivat vaihdella. Vahvuudet yhdessä arviointikriteerissä voivat korvata puutteita toisessa arviointikriteerissä. Kokonaisarvosana ei ole arvioinnin eri kriteerien kes-

kiarvo. Kriteereitä käytetään sekä monografia- että artikkelimuotoisten syventävien opinnäytetöiden arvioinnissa. 

Hylätty (0): Tutkielman arviointikriteerien vaatimukset eivät täyty hyväksyttävällä tavalla. Tullakseen hyväksytyksi tutkielman on saavutettava jokaisesta arviointikriteeristä 
vähintään välttävä (1) arvosana. 

Välttävä (1): Tutkielma täyttää syventävien opintojen opinnäytetyölle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Tyydyttävä (2): Tutkielma ylittää syventävien opintojen opinnäytetyölle asetetut vähimmäisvaatimukset, mutta tutkielman joillakin osa-alueilla on merkittäviä puutteita ja 

keskeneräisyyttä, eikä se muodosta riittävän loogista kokonaisuutta. 

Hyvä (3): Tutkielma vastaa hyvin syventävien opintojen opinnäytetyölle asetettuja vaatimuksia useimmilla arvioitavilla osa-alueilla ja muodostaa yhtenäisen kokonaisuu-

den.  

Kiitettävä (4): Tutkielma vastaa kiitettävästi syventävien opintojen opinnäytetyölle asetettuja vaatimuksia useimmilla arvioitavilla osa-alueilla ja on perehtyneisyyttä, kriitti-

syyttä ja kypsyyttä osoittava yhtenäinen kokonaisuus. 

Erinomainen (5): Tutkielma vastaa erinomaisesti syventävien opintojen opinnäytetyölle asetettuja vaatimuksia useimmilla arvioitavilla osa-alueilla. Kiitettävältä arvosanalta 

edellytettävien vaatimusten lisäksi tutkielma on innovatiivinen, ja sillä on tieteellistä painoarvoa.  

  

 



   

 

 

 1 = välttävä 2 = tyydyttävä 3 = hyvä 4 = kiitettävä 5 = erinomainen 

Tutkimusaihe ja tutki-
muksen tarkoitus 

 tutkielman aihe ja 
sen merkittävyys 

 aiheen valinta ja ra-
jaus 

 tutkimustehtävän ja 
tutkimusongelman/-
kysymyksen perus-
telu  

Tutkimusaiheen merkitys 
on vähäinen. Aiheen va-
linta ja merkitys on perus-
teltu puutteellisesti.  
 
Aiheen valintaa on perus-
teltu niukasti.  
 

Tutkielma on kysymyk-
senasettelultaan vaatima-
ton, ja sen rajaamisessa 
on merkittäviä puutteita.  

Tutkimusaihe on tavan-
omainen ja sen valinta ja 
merkitys esitetään tyydyt-
tävästi.  

Tutkielman tavoitteita ei 
ole perusteltu ja rajattu 
kunnolla.  

Tutkimustehtävän ja -on-
gelmien perusteluissa on 
epämääräisyyttä. 

Tutkimusaihe voi olla ta-
vanomainen, mutta se on 
relevantti. Aiheen valinta 
ja merkitys perustellaan 
selkeästi.  

Tutkimusaihe ja tavoit-
teet rajataan hyvin. 

Tutkimusongelmat perus-
tellaan asianmukaisesti ja 
kytketään teoriaperus-
taan ja aiempaan tutki-
mukseen. 

Tutkimusaihe on merkit-
tävä esimerkiksi yhteis-
kunnallisesti, tieteellisesti 
tai käytännön kannalta.  

Tavoitteenasettelu perus-
tellaan huolellisesti ja 
monipuolisesti suhteessa 
tutkimusaiheeseen.  

Tutkimusongelmat kytke-
tään taidokkaasti teoria-
perustaan ja aiempaan 
tutkimukseen.  

Tutkimusaihe on vaativa 
ja tavoitteenasettelussa 
työlle haetaan selkeää 
uutuusarvoa.  

Tutkimus kohdistuu olen-
naiseen ja jossakin suh-
teessa uudella tavalla 
hahmotettuun tutkimus-
ongelmaan. 

Tutkimusongelman muo-
toilu ja tutkimuksen ra-
jaus osoittavat itsenäistä 
ja kriittistä tutkimus-
otetta. 

Teoreettinen perehtynei-
syys ja tutkimuskirjalli-
suus  

 perehtyneisyys ai-
heeseen liittyvään 
kotimaiseen ja kan-
sainväliseen tutki-
mukseen ja kirjalli-
suuteen 

 tutkimuskirjallisuu-
den kriittinen arvi-
ointi ja soveltaminen 
omaan tutkimusteh-
tävään 

 käsitteiden määrit-
tely 

Valitut käsitteet ja teo-
reettinen lähestymistapa 
vastaavat heikosti tutki-
mustehtävää.    

Lähteiden käyttö on sup-
peaa ja kritiikitöntä sekä 
painottuu liikaa toisen kä-
den lähteisiin. 

Teoreettinen lähestymis-
tapa ja käsitteet liittyvät 
väljästi tutkimustehtä-
vään.  

Lähteiden määrä on koh-
tuullinen, mutta niiden 
käyttö on referoivaa. 

Valitut käsitteet ja teo-
reettinen lähestymistapa 
kuvataan asiallisesti il-
mentäen riittävää pereh-
tyneisyyttä kirjallisuu-
teen.  

Lähteet soveltuvat hyvin 
valittuun aiheeseen, ja 
niiden määrä ja laatu on 
riittävä. 

Valitut käsitteet ja teoria 
tai viitekehys esitellään ja 
hyödynnetään taitavasti.  

Lähteiden käyttö on taita-
vaa ja osoittaa monipuo-
lista perehtyneisyyttä tut-
kittavaan aiheeseen. 

Teoreettinen lähestymis-
tapa on ansiokas ja joh-
donmukainen. Käsitteet 
hallitaan moitteettomasti 
ja niitä käytetään luovasti 
ja analyyttisesti.  

Lähteitä on käytetty oival-
tavasti ja tutkimusaiheen 
syvällistä tuntemusta 
osoittaen. 



   

 

Tutkimusmenetelmä ja -
aineisto 

 metodologinen tar-
koituksenmukaisuus 

 aineiston hankinta, 
riittävyys ja sopivuus  

 aineiston analyysime-
netelmien hallinta ja 
tulkinnan perustelu  

Tutkimuksen metodologi-
an esittely on vaatimaton 
ja tutkimustehtävästä ir-
rallinen. 
 
Aineiston hankinnassa, 
riittävyydessä tai sopivuu-
dessa esiintyy vakavia 
puutteita.  
 
Aineiston analyysimene-
telmien hallinta ja tulkin-
nan perustelu ovat epä-
johdonmukaisia.  

Metodologia on melko jä-
sentymätön tutkimusteh-
tävää ajatellen.   
 
Aineiston hankinnassa, 
riittävyydessä tai sopivuu-
dessa esiintyy puutteita.   
 
Aineiston analyysimene-
telmien hallinta ja tulkin-
nan perustelu ovat pää-
osin johdonmukaisia. 

Metodologia on tarkoi-
tuksenmukainen 
tutkimustehtävää ajatel-
len.   
 
Aineisto on riittävä ja so-
pii hyvin tutkimustehtä-
vään vastaamiseen. 
 
Aineiston analyysimene-
telmien hallinta ja tulkin-
nan perustelu ovat moit-
teettomia. 

Tutkimuksen metodologia 
on perusteltu asiantunte-
vasti.    

Aineisto on laadukas ja 
mahdollistaa syvällisen 
analyysin. 

Aineiston analyysi ja tul-
kinta on asiantuntevaa ja 
taitavaa.  

Tutkimus on rakennettu 
metodologisesti ansiok-
kaasti.  

Aineiston hankinta on oi-
valtavaa ja aineisto sopii 
erinomaisesti tutkimuk-
sen tarkoitukseen. 

Aineiston analyysimene-
telmien hallinta ja tulkin-
nan perustelu on poik-
keuksellisen taitavaa ja 
uusia näkökulmia avaa-
vaa. 

Tutkimustulokset ja nii-
den esittäminen  

 tutkimustehtävään ja 
tutkimuskysymyk-
siin/-ongelmiin vas-
taaminen 

 tulosten esittämisen 
loogisuus ja selkeys 

 tulosten havainnollis-
taminen  

 tulosten luotettavuus 
 
 

Tutkimustehtävään ja ky-
symyksiin on vastattu pin-
nallisesti ja puutteelli-
sesti.  

Tulosten esittämisessä on 
epäloogisuutta, epäsel-
vyyksiä ja virheitä.   

Tuloksia on havainnollis-
tettu osin puutteellisesti 
tai virheellisesti. 

Tutkimustulosten luotet-
tavuuden arviointi on 
puutteellista. 

Tutkimustehtävään ja ky-
symyksiin on vastattu pin-
nallisesti 

Tulokset esitetään pää-
osin loogisesti ja virheet-
tömästi joskin liittyen löy-
hästi teoriaperustaan.  

Tuloksia on havainnollis-
tettu kaavamaisesti. 

Tutkimustulosten luotet-
tavuuden arviointi pinnal-
lista. 

Tulokset vastaavat ase-
tettuihin tutkimuskysy-
myksiin/-ongelmiin.  

Tulokset esitetään loogi-
sesti ja ne kytketään teo-
riaperustaan. 

Tuloksia on havainnollis-
tettu tarkoituksenmukai-
sesti. 

Tutkimustulosten luotet-
tavuuden arviointi on tar-
koituksenmukaista. 

Tutkimustehtävään ja tut-
kimuskysymyksiin/-ongel-
miin on vastattu täsmälli-
sesti.   

Tulokset esitetään selke-
ästi ja systemaattisesti 
suhteessa tutkimuskysy-
myksiin, aineistoon ja 
teoriaperustaan.  

Tuloksia on havainnollis-
tettu taidokkaasti.  

Tutkimustulosten luotet-
tavuuden arvioinnissa 
osoitetaan  metodologian 
hallintaa. 

Tutkimustehtävään ja tut-
kimuskysymyksiin/-ongel-
miin on vastattu ansiok-
kaasti ja taitavasti.  

Tulokset esitetään erin-
omaisesti ja oivaltavasti 
suhteessa tutkimuskysy-
myksiin, aineistoon ja 
teoriaperustaan.  

Tuloksia on havainnollis-
tettu oivaltavasti.  

Tutkimustulosten luotet-
tavuuden arviointi on me-
todologisesti kattavaa ja 
ansiokasta.  

  



   

 

Pohdinta ja johtopäätök-
set 

 tutkielman keskeis-
ten tulosten arviointi 
ja suhteuttaminen 
aiempaan tutkimuk-
seen ja teoriaan 

 argumentointi ja 
kriittinen reflektointi 

 tulosten merkitys ja 
sovellettavuuden 
pohdinta 

 tutkimuksen eettinen 
kestävyys ja tutki-
museettinen arviointi 

Tutkimustuloksia pohdi-
taan ja liitetään aiempaan 
tutkimukseen ja teoriape-
rustaan niukasti ja epäsel-
västi.  
 
Argumentointi on hapui-
levaa ja johtopäätökset 
ovat perustelemattomia. 
 
Tutkimuksen reflektointi 
ja sovellettavuuden poh-
dinta ovat pinnallisia.  

Tutkimus on eettisesti 
kestävä, mutta tutkimus-
eettinen tarkastelu on 
puutteellinen. 

Tutkimustuloksia pohdi-
taan ja kytketään hajanai-
sesti aiempaan tutkimuk-
seen ja teoriaperustaan. 
  
Argumentointi on osittain 
loogista, mutta osa johto-
päätöksistä perustellaan 
ohuesti. 
 
Tutkimusta reflektoidaan 
ja sen sovellettavuutta ar-
vioidaan jossain määrin. 

Tutkimus on eettisesti 
kestävä, mutta tutkimus-
eettinen tarkastelu on 
pinnallista. 

Tutkimustuloksia pohdi-
taan ja suhteutetaan hy-
vin aiempaan tutkimuk-
seen ja teoriaperustaan.  
 
Argumentointi on sel-
keää. Johtopäätökset 
nousevat tutkimustulok-
sista ja ne on perusteltu 
hyvin. 
 
Tutkimusta reflektoidaan 
kriittisesti ja sovelletta-
vuutta pohditaan osu-
vasti. 

Tutkimus on eettisesti 
kestävä ja tutkimuseetti-
nen tarkastelu on asian-
mukaista. 

Tutkimustuloksia pohdi-
taan asiantuntevasti ja 
kytketään selkeästi aiem-
paan tutkimukseen ja 
teoriaperustaan.  
 
Argumentointi ja johto-
päätösten perustelut ovat 
ansiokkaita. 
 
Tutkimusta reflektoidaan 
kriittisesti ja sen sovellet-
tavuutta arvioidaan hyvin 
asiantuntevasti. 

Tutkimus on eettisesti 
kestävä ja tutkimuseetti-
nen tarkastelu on moni-
puolista. 

Tutkimustuloksia pohdi-
taan erittäin asiantunte-
vasti ja oivaltavasti. Poh-
dinta liittyy loogisesti ja 
analyyttisesti aiempaan 
tutkimukseen ja teoriape-
rustaan.  
 
Argumentointi on syste-
maattista ja selkeää.  Joh-
topäätökset perustellaan 
erinomaisesti. 
 
Tutkimusta reflektoidaan 
kriittisesti ja syvällisesti ja 
sen sovellettavuutta arvi-
oidaan erittäin asiantun-
tevasti. 

Tutkimus on eettisesti 
kestävä ja tutkimuseetti-
nen tarkastelu on perus-
teellista. 

Rakenne ja esitystapa  

 tieteelliset ja tie-
teenalakohtaiset viit-
tauskäytännöt ja läh-
deluettelo 

 

 rakenteen jäsenty-
neisyys ja johdonmu-
kaisuus 

 

 tieteellinen esitys-
tapa, kieliasu ja kie-
lellinen sujuvuus 

 

 Ulkoasu 

Viittauskäytännöissä ja 
lähdeluettelossa on sel-
keitä puutteita ja epäjoh-
donmukaisuuksia.  

Rakenne on jäsentymä-
tön.   

Tutkielmassa esiintyy run-
saasti kielellisiä ja termi-
nologisia ongelmia, jotka 
vaikeuttavat ymmärtä-
mistä. 

Viittauskäytännöissä ja 
lähdeluettelossa on lieviä 
puutteita ja epäjohdon-
mukaisuuksia.  

Rakenne on melko joh-
donmukainen. 

Tutkielmassa esiintyy kie-
lellisiä ja terminologisia 
ongelmia, jotka heikentä-
vät luettavuutta.  

Viittauskäytännöt ja läh-
deluettelo ovat johdon-
mukaiset ja lähes virheet-
tömät.  

Rakenne on johdonmu-
kainen ja muodostaa sel-
keän kokonaisuuden.  

Tutkielma on kielellisesti 
ja terminologisesti sujuva. 

Viittauskäytännöt ja läh-
deluettelo ovat johdon-
mukaiset ja moitteetto-
mat.  

Rakenne on ehyt ja joh-
donmukainen. 

Tutkielman kieli ja ter-
mien käyttö ovat moit-
teettomia. 

Ulkoasu on alan rapor-
tointikäytänteiden mukai-

Viittauskäytännöt osoitta-
vat tieteellistä täsmälli-
syyttä ja lähdeluettelo on 
moitteeton.  

Rakenne on looginen ja 
kekseliäs.  

Tutkielman esitystapa ja 
terminologia on varmaot-
teista ja johdonmukaista 
sekä tieteenalan käytän-
teiden mukaista.  



   

 

Ulkoasu on huolimaton ja 
siinä on tieteelliselle esi-
tykselle epätyypillisiä  rat-
kaisuja. 

Ulkoasu on pääsääntöi-
sesti alan raportointikäy-
tänteiden mukainen, 
mutta joiltain osin vii-
meistelemätön. 

Ulkoasu on alan rapor-
tointikäytänteiden mukai-
nen ja viimeistelty.  

 

nen ja viimeistelty. Ha-
vainnollistaminen on toi-
mivaa ja luettavuutta pa-
rantavaa. 

Tutkielma on kauttaal-
taan alan raportointikäy-
tänteiden mukainen, in-
novatiivisesti ja taitavasti 
havainnollistettu sekä 
huolellisesti viimeistelty. 

 


