
	  
	  

Perustutkintokoulutuksen	  opinnäytetöiden	  arviointikriteerit	  filosofisessa	  
tiedekunnassa	  	  
	  
Filosofisen	  tiedekunnan	  tiedekuntaneuvosto	  on	  20.1.2010	  päättänyt	  perustutkintokoulutuksen	  
opinnäytteiden	  arviointikriteereistä.	  Tiedekuntaneuvosto	  on	  17.12.2014	  päivittänyt	  pro	  gradu-‐
tutkielmien	  arviointikriteereitä.	  Muutokset	  tulevat	  voimaan	  1.8.2015	  lukien.	  Kandidaatintutkielmien	  ja	  
pro	  gradu	  -‐tutkielmien	  ohjauksesta,	  jättämisestä,	  säilyttämisestä	  ja	  tarkastamisesta	  sekä	  
kypsyysnäytteistä	  on	  erillinen	  ohje	  Perustutkintokoulutuksen	  opinnäytetyöt	  filosofisessa	  
tiedekunnassa,	  jonka	  tiedekuntaneuvosto	  on	  hyväksynyt	  21.5.2014.	  	  	  
	  
	  
KANDIDAATIN	  TUTKIELMIEN	  ARVIOINTI	  JA	  ARVOSTELU	  
	  
Arvioinnin	  yleiset	  kriteerit	  	  
	  
Filosofisen	  tiedekunnan	  yhteisten	  arviointiperiaatteiden	  tavoitteena	  on	  täsmentää,	  millaisiin	  seikkoihin	  
arvioinnissa	  kiinnitetään	  huomiota	  ja	  miten	  ne	  kytkeytyvät	  tutkielmasta	  annettavaan	  arvosanaan.	  
Opiskelijalle	  kriteerit	  osoittavat,	  millaisiin	  seikkoihin	  kirjoittamisessa	  on	  syytä	  kiinnittää	  huomiota.	  
Tiedekunnan	  vahvistamat	  yhteiset	  kriteerit	  ovat	  pakostakin	  luonteeltaan	  yleisiä.	  Niitä	  voidaan	  
täsmentää	  osastojen/oppiaineiden	  hyväksymillä	  yksityiskohtaisilla	  kriteereillä.	  	  
	  
Tutkielmassa	  opiskelijan	  tulee	  osoittaa	  perehtyneisyytensä	  oman	  alansa	  tieteelliseen	  ajatteluun	  ja	  
käytäntöihin.	  Tutkielman	  laatijan	  tulee	  kyetä	  kirjallisesti	  työskentelemään	  asetetun	  tutkimusongelman	  
parissa.	  Hänen	  tulee	  hallita	  tieteellisen	  tutkimuksen	  tekemisen	  perustiedot	  ja	  -‐taidot	  ja	  jokin	  
tutkimusmenetelmä.	  Tutkielma	  on	  ensisijaisesti	  seminaarin	  yhteydessä	  tehtävä	  työ,	  jolloin	  opiskelija	  
saa	  ohjausta	  kandidaatintutkielman	  ohjaajalta.	  Tutkielma	  voi	  olla	  myös	  kahden	  opiskelijan	  yhteinen	  
työ	  sillä	  edellytyksellä,	  että	  pystytään	  osoittamaan	  kummankin	  opiskelijan	  työn	  osuus,	  niin	  että	  se	  on	  
arvioitavissa	  (tutkintosääntö	  1.8.2014).	  Filosofisessa	  tiedekunnassa	  opiskelijoiden	  yhteistyö	  voidaan	  
osoittaa	  myös	  ohjausprosessin	  aikana	  (tiedekuntaneuvoston	  päätös	  21.5.2014).	  	  
	  
Tutkielma	  arvioidaan	  mainesanoilla	  välttävä	  (numeerinen	  arvostelu	  1),	  tyydyttävä	  (2),	  hyvä	  (3),	  
kiitettävä	  (4)	  ja	  erinomainen	  (5).	  Arvioinnin	  yleisinä	  perusteina	  käytetään	  tutkimusalueeseen	  
perehtymistä,	  kirjallisuuden	  valintaa	  ja	  sen	  soveltamista,	  tehtävän/	  kysymyksen	  asettelua	  ja	  rajausta,	  
tutkielman	  aineistoa	  ja	  analyysimenetelmiä,	  tuloksia	  ja	  niiden	  tarkastelua,	  johtopäätöksiä	  ja	  pohdintaa,	  
esitystapaa	  ja	  eettisiä	  periaatteita.	  	  
	  
Arvioinnin	  tukena	  voidaan	  käyttää	  kandidaatin	  tutkielman	  arviointilomaketta	  (ks.	  liite	  1),	  jonka	  
arviointiasteikko	  on	  seuraava:	  0	  =	  hylätty,	  1	  =	  välttävä,	  2	  =	  tyydyttävä,	  3	  =	  hyvä,	  4	  =	  kiitettävä,	  5	  =	  
erinomainen.	  Lomakkeessa	  on	  7	  näkökohtaa,	  jotka	  otetaan	  huomioon	  arvosanaa	  määriteltäessä.	  
Lopullinen	  arvosana	  ei	  välttämättä	  ole	  osien	  keskiarvo	  kokonaisluvuksi	  pyöristettynä.	  Arvioinnissa	  
otetaan	  huomioon	  muun	  muassa	  aiheen	  vaikeusaste	  tai	  jokin	  muu	  laskettua	  korkeampaan	  tai	  
matalampaan	  arvosanaan	  painokkaasti	  vaikuttava	  seikka.	  Jos	  jokin	  osista	  arvioidaan	  arvosanalla	  0,	  
tutkielmaa	  ei	  voida	  hyväksyä.	  	  



	  
Tutkielman	  arvioitavat	  osa-‐alueet	  	  
	  
1. Tutkimusalueeseen	  perehtyminen,	  kirjallisuuden	  valinta	  ja	  sen	  soveltaminen	  	  

	  
Arvioinnin	  kohteena	  on	  oman	  alan	  käsitteistön	  hallinta	  ja	  soveltaminen:	  onko	  käsitteiden	  käyttö	  
asiantuntevaa,	  sopivaa	  käsiteltävään	  aiheeseen	  ja	  asianmukaista.	  Pelkkä	  kirjallisuuden	  referointi	  ei	  riitä	  
hyvään	  tai	  sitä	  korkeampaan	  arvosanaan.	  Kyky	  käydä	  dialogia	  lähteiden	  kanssa	  ja	  lähteiden	  välillä	  on	  
ansioituneen	  tutkielman	  merkki.	  Lähteiden	  käyttötapa	  ja	  lähdekritiikki	  ovat	  myös	  arvioitavia	  osa-‐
alueita.	  	  
	  
2.	  Tehtävän/kysymyksen	  asettelu	  ja	  rajaus	  	  
Tässä	  arvioidaan	  tehtävänasettelun	  onnistuneisuutta	  ja	  selkeyttä.	  Tutkielman	  tarkoitus	  ja	  tavoitteet	  
tulee	  määritellä	  ja	  aihe	  rajata.	  Tutkielman	  on	  perustuttava	  asianmukaiseen	  ja	  ajankohtaiseen	  tausta-‐
aineistoon.	  Tutkimustehtävä	  määrittää,	  muodostuuko	  tutkielmasta	  jäsentynyt	  kokonaisuus.	  	  
	  
3.	  Tutkielman	  aineisto	  ja	  analyysimenetelmä	  	  
Aineiston	  hankinta,	  riittävyys,	  analyysimenetelmät,	  niiden	  soveltuvuus	  ja	  käyttö	  ovat	  arvioitavia	  
alueita.	  Empiirisissä	  tutkielmissa	  tämä	  on	  erityisen	  tärkeä	  arvioitava	  kokonaisuus.	  Tarkastellaan,	  onko	  
menetelmän	  käyttö	  tarkoituksenmukaista,	  perusteltua	  ja	  asiantuntevaa.	  	  
	  
4.	  Tulokset	  ja	  niiden	  tarkastelu	  	  
Tulosten	  raportoinnin	  määrä	  ja	  laatu	  ovat	  arvioitavina.	  Arvioidaan	  riittävyyttä,	  asianmukaisuutta,	  
teknistä	  toteutusta,	  taustaan	  (teoriaan)	  ja	  tutkimustehtävään	  sopivuutta,	  tulkintojen	  luotettavuutta	  ja	  
vakuuttavuutta	  sekä	  lopulta	  tulosten	  muodostamaa	  kokonaisuutta.	  	  
	  
5.	  Johtopäätökset	  ja	  pohdinta	  	  
Tarkastaja	  kiinnittää	  huomionsa	  tuloksista	  tehtyihin	  johtopäätöksiin	  ja	  pohdintoihin.	  Päätelmien	  
johdonmukaisuus,	  yhteys	  teoreettiseen	  taustaan	  ja	  tuloksiin	  sekä	  argumentointi	  ovat	  arvioinnin	  ydintä.	  
Myös	  tutkielman	  vahvuuksien	  ja	  heikkouksien	  arviointi	  sekä	  luotettavuuden	  tarkasteleminen	  kuuluvat	  
arviointiin.	  Tutkimusprosessin	  kokonaisuuden	  kriittinen	  tarkastelu	  on	  hyvän	  tutkielman	  tunnusmerkki.	  	  
	  
6.	  Esitystapa	  	  
Arvioitavat	  alueet	  ovat	  kieliasu,	  tieteellisyys,	  oman	  alan	  tieteellisten	  käytäntöjen	  noudattaminen,	  
viimeistely,	  lähdeviittaukset	  ja	  kirjallisuusluettelo.	  Lisäksi	  tekstin	  sujuvuus	  ja	  tyylilliset	  seikat	  
vaikuttavat	  lopputuloksen	  tasoon	  ja	  onnistuneisuuteen.	  	  
	  
7.	  Eettiset	  periaatteet	  	  
Tutkimuksen	  tulee	  olla	  kaikin	  puolin	  eettisesti	  pitävä.	  Tutkimuksen	  suunnittelu,	  toteutus	  ja	  raportointi	  
ovat	  tutkimuksen	  eettisten	  periaatteiden	  mukaisia.	  	  
	  
	  
	  
	   	  



PRO	  GRADU	  -‐TUTKIELMIEN	  ARVIOINTI	  JA	  ARVOSTELU	  
	  
	  
Arvioinnin	  yleiset	  kriteerit	  	  
	  
Pro	  gradu	  -‐tutkielman	  arvioinnissa	  tulee	  huomioida	  seuraavat	  kriteerit:	  	  

• tutkimusaiheen,	  -‐tehtävän	  ja	  -‐ongelmien	  merkittävyys	  tieteenalan	  kannalta,	  niiden	  
hahmottaminen	  ja	  muotoilu	  tutkielmassa	  sekä	  niiden	  johdonmukainen	  toteuttaminen	  
tutkimuksen	  suhteuttaminen	  aikaisempaan	  tutkimukseen	  ja	  tutkimuksen	  aihealueen	  tuntemus	  
ja	  hallinta	  	  

• teoreettinen	  tausta	  ja	  sen	  merkittävyys	  tutkimustehtävän	  kannalta	  	  
• metodologinen	  tarkoituksenmukaisuus	  	  
• aineiston	  riittävyys,	  käsittely	  ja	  hallinta	  	  
• kuvaus-‐,	  analyysi-‐	  ja	  tulkintamenetelmien	  hallinta	  aineiston	  käsittelyssä	  	  
• tutkimuksen	  eri	  osien	  perustelut	  ja	  kriittinen	  reflektiivisyys,	  kuten	  tulosten	  arviointi	  asetetun	  

tutkimustehtävän	  kannalta,	  niiden	  suhteuttaminen	  alan	  tieteelliseen	  keskusteluun	  ja	  niiden	  
merkityksen	  arviointi	  (innovatiivisuus)	  	  

• tutkimuksen	  teon	  eettisten	  periaatteiden	  toteutuminen	  ja	  tutkimuksen	  luotettavuus	  	  
• esittämistavan	  selkeys	  (tutkielman	  looginen	  rakenne,	  tieteellisen	  esittämisen	  periaatteiden	  

noudattaminen,	  korrekti	  kieliasu)	  	  
	  
Arviointia	  laadittaessa	  on	  hyvä	  ottaa	  huomioon	  se,	  että	  puutteet	  jollakin	  tutkielman	  osa-‐alueista	  voivat	  
kompensoitua	  tutkielman	  toisen	  osa-‐alueen	  onnistuneella	  käsittelyllä.	  	  
	  
	  
Arvosanakohtaiset	  luonnehdinnat	  	  
	  
Seuraavat	  arvosanoille	  esitetyt	  laadulliset	  luonnehdinnat	  ovat	  yleisluontoisia,	  ja	  niitä	  voidaan	  soveltaa	  
eri	  painotuksin.	  Arvioinnissa	  tulee	  ottaa	  huomioon	  tutkielmien	  erilainen	  suuntautuminen	  ja	  täsmentää	  
osastojen/oppiaineiden	  linjaamilla	  yksityiskohtaisilla	  kriteereillä.	  	  
	  
Laudatur	  –	  Eximia	  cum	  laude	  approbatur	  	  
Korkeimpien	  arvosanojen	  tutkielmissa	  on	  täsmällisesti	  osoitettu	  tutkimusaiheen	  ja	  -‐ongelmien	  
merkitys	  tieteenalan	  kannalta.	  Tutkielman	  tekijä	  osoittaa	  tuntevansa	  erinomaisesti	  
tutkimuskohteeseensa	  liittyvän	  tutkimustradition	  ja	  suhteuttaa	  oman	  tutkimuksensa	  kriittisesti	  siihen.	  
Tutkielma	  osoittaa	  tekijänsä	  erinomaista	  tieteenalan	  teorioiden	  ja	  menetelmien	  hallintaa	  ja	  kykyä	  
itsenäisesti	  soveltaa	  niitä	  yleensä	  ja	  erityisesti	  omaan	  tutkimuskohteeseensa.	  Korkeimpien	  arvosanojen	  
tutkielmat	  ovat	  teoreettisesti	  ja	  metodisesti	  innovatiivisia	  ja	  aineistoltaan	  merkittäviä.	  Niiden	  analyysi-‐	  
ja	  tulkintaosat	  rakentuvat	  loogisesti	  ja	  kiinnittyvät	  eksplisiittisesti	  teoreettis-‐metodologiseen	  
taustaansa.	  Tutkimustulokset	  on	  esitetty	  selkeästi	  ja	  osoitettu	  niiden	  perustuvan	  tehtyyn	  analyysiin	  ja	  
tulkintaan.	  Tutkielma	  on	  luonteeltaan	  rakentavan	  kriittinen,	  eettisesti	  pitävä	  ja	  luotettava.	  Tutkielma	  
on	  erinomaisesti	  kirjoitettu,	  se	  täyttää	  moitteettomasti	  tieteellisen	  tutkielman	  rakenteelliset	  ehdot	  ja	  
yleiset	  tieteellisen	  esittämisen	  periaatteet	  ja	  on	  kieliasultaan	  virheetön.	  	  
	  
Laudatur	  -‐tasoinen	  tutkielma	  poikkeaa	  eximia	  cum	  laude	  -‐tasoisesta	  tutkielmasta	  erityisen	  
innovatiivisuutensa	  ja	  tieteenalan	  kannalta	  erityisen	  merkityksellistä,	  uutta	  tietoa	  tuottavan	  
luonteensa	  vuoksi.	  Korkeimpien	  arvosanojen	  tutkielmat	  ovat	  julkaistavissa	  tieteellisinä	  julkaisuina,	  ja	  
ne	  periaatteessa	  täyttävät	  sinällään	  tai	  pienin	  muutoksin	  lisensiaatin	  tutkielmalta	  vaadittavan	  tason.	  	  
	  



Magna	  cum	  laude	  approbatur	  –	  Cum	  laude	  approbatur	  	  
	  
Kyseiseen	  arvosanakategoriaan	  kuuluvien	  tutkielmien	  tutkimustehtävät	  on	  selkeästi	  asetettu	  ja	  
suhteutettu	  tutkimustraditioon.	  Tutkielman	  rakenne	  on	  johdonmukainen	  niin,	  että	  siitä	  selkeästi	  
erottuvat	  johdanto-‐,	  metodologia-‐,	  analyysi-‐,	  tulkinta-‐	  ja	  päätäntäjaksot.	  Tutkielman	  aineistot,	  
teoreettis-‐metodologiset	  ja	  muut	  lähteet	  ovat	  tutkielman	  kannalta	  relevantteja	  ja	  tutkielmassa	  
perusteltuja.	  Tutkielma	  vastaa	  selkeästi	  tutkimustehtävässä	  asetettuihin	  kysymyksiin.	  Tutkielma	  on	  
esitystavaltaan	  ja	  muodoltaan	  moitteeton	  sekä	  tutkimuseettisesti	  pitävä.	  	  
	  
Magna	  cum	  laude	  approbatur	  -‐tasoinen	  tutkielma	  poikkeaa	  cum	  laude	  approbatur	  -‐tasoisesta	  
tutkielmasta	  merkittävämmän	  painoarvonsa,	  suuremman	  innovatiivisuutensa	  ja	  
parempien	  esittämistapojensa	  osalta.	  

	  
Non	  sine	  laude	  approbatur	  –	  Lubenter	  approbatur	  	  
	  
Tähän	  kategoriaan	  kuuluvat	  tutkielmat,	  joissa	  tutkimustehtävä	  on	  tyydyttävästi	  esitetty	  ja	  suhteutettu	  
tutkimustraditioon.	  Tutkimuksella	  on	  teoreettinen	  ja	  metodinen	  perusta	  sekä	  tutkimustehtävän	  
kannalta	  riittävä	  aineisto,	  jotka	  ovat	  tasoltaan	  tyydyttäviä.	  Tutkimustulosten	  käsittely	  ja	  argumentointi	  
on	  melko	  pinnallista.	  Tutkielman	  rakenteessa,	  kielessä	  ja	  esitystavassa	  on	  selviä	  heikkouksia.	  
Korkeammista	  arvosanoista	  tämän	  kategorian	  tutkielmat	  poikkeavat	  siinä,	  että	  ne	  sisältävät	  
huomattavia	  puutteita	  ja	  epätarkkuutta	  joillakin	  arvioitavista	  osa-‐alueista.	  Esimerkiksi	  tutkielma	  on	  
luonteeltaan	  mekaaninen	  ja	  epäitsenäinen	  sekä	  usein	  käsittelytavaltaan	  suppea	  tai	  sen	  
tutkimustehtävä	  ja	  toteutus	  eivät	  ole	  tieteenalan	  kannalta	  kovinkaan	  merkityksellisiä	  tai	  tutkimuksen	  
eri	  osa-‐alueilla	  on	  keskeneräisyyttä.	  Tutkielman	  tulee	  kuitenkin	  olla	  tutkimuseettisesti	  pitävä.	  	  
	  
Lubenter	  approbatur	  -‐tasoinen	  tutkielma	  poikkeaa	  non	  sine	  laude	  approbatur	  -‐tutkielmasta	  siinä,	  että	  
se	  on	  kauttaaltaan	  vaatimattomampi	  ja	  sisältää	  huomattavia	  puutteita	  runsaammin	  ja/tai	  useammalla	  
osa-‐alueella.	  
	  
	  
Approbatur	  	  
	  
Approbatur-‐tasoinen	  tutkielma	  sisältää	  melko	  vakavia	  sisällöllisiä,	  rakenteellisia	  ja	  metodologisia	  
puutteita.	  Tutkielman	  aihevalinta,	  teoreettis-‐metodologiset	  valinnat	  ja	  taustat	  ovat	  sattumanvaraisia,	  
jolloin	  tutkimusasetelma	  on	  epäonnistunut.	  Tutkielma	  on	  hyvin	  epäitsenäinen,	  jäljittelevä	  ja	  
rakenteeltaan	  epäselvä.	  Hyväksyttävältä	  tutkielmalta	  kuitenkin	  edellytetään	  tieteellisen	  tutkielman	  
rakenteen	  periaatteellista	  toteutusta,	  tieteellisen	  esitystavan	  periaatteiden	  noudattamista	  sekä	  
tutkimuseettistä	  pitävyyttä.	  	  
	  


