
Lisensiaatintutkielman arviointi 
 
 Erinomainen Hyvä Hyväksytty 
 
Tieteenalan 
hallinta 
 
 

 
Hallitsee oman tieteenalansa 
teoreettiset lähtökohdat ja on 
perehtynyt erinomaisesti ainakin 
yhteen sen päälinjoista. Tuntee hyvin 
oman tieteenalansa tutkimustradition 
ja osaa suhteuttaa perustellusti 
oman tutkimuksensa siihen. 

 
Hallitsee oman tieteenalansa 
teoreettiset lähtökohdat ja on 
perehtynyt hyvin ainakin yhteen sen 
päälinjoista. Tuntee jonkun verran 
oman tieteenalansa 
tutkimustraditiota ja osaa suhteuttaa 
perustellusti oman tutkimuksensa 
siihen. 

 
Hallitsee oman tieteenalansa 
keskeiset teoreettiset lähtökohdat, 
mutta perehtyneisyys voi olla melko 
suppeaa. Tuntee joitakin oman 
tieteenalansa tutkimustradition 
päälinjoista ja pystyy suhteuttamaan 
ainakin yhden niistä omaan 
tutkimukseensa. 

 
Oman 
erityisalan 
hallinta 
 
 

 
Hallitsee syvällisesti ainakin yhden 
oman erityisalansa keskeisen teorian 
ja sen käsitteet ja käyttää niitä 
työssään ansiokkaasti. Osoittaa 
olevansa jonkin verran perehtynyt 
myös muihin teorioihin. 

 
Hallitsee hyvin ainakin yhden oman 
tutkimuksensa kannalta keskeisen 
teorian ja sen käsitteet ja käyttää 
niitä työssään moitteettomasti. 
Osoittaa olevansa perehtynyt myös 
muihin teorioihin, tosin 
vähäisemmässä määrin. 

 
Hallitsee melko hyvin ainakin yhden 
oman tutkimuksen kannalta 
keskeisen teorian ja sen käsitteet, 
mutta niiden hallinta on melko 
suppeaa tai niiden käytössä on 
parantamisen varaa.  

 
Tutkimus-
ongelmat ja –
kysymykset 
 
 
 

 
Tutkimusongelmat ovat innovatiivisia 
ja erinomaisesti perusteltuja. Yhteys 
teoreettiseen viitekehykseen on 
selkeä. Tutkimuskysymykset on 
muotoiltu ja rajattu ansiokkaasti. 
Tutkimusasetelma osoittaa luovuutta 
ja on selkeä sekä looginen. 

 
Tutkimusongelmat ovat perusteltuja 
ja niillä on yhteys teoreettiseen 
viitekehykseen. Tutkimuskysymykset 
on muotoiltu ja rajattu hyvin. 
Tutkimus-asetelma on  
selkeä ja looginen. 

 
Tutkimusongelmat eivät ole erityisen 
haastavia tai niiden yhteys 
teoreettiseen viitekehykseen löyhä.  
Tutkimuskysymykset on johdettu 
tutkimusongelmista, mutta niiden 
muotoilussa tai rajauksessa on 
parantamisen varaa. 
Tutkimusasetelma on melko selkeä 
tai looginen, mutta siinä on joitain 
puutteita. 

Metodit ja 
aineisto 
 
Nämä kohdat 
voisivat päteä 
myös 
väitöskirjaan 

Tutkimusaiheeseen liittyviä metodeja 
on esitelty ja pohdittu syvällisesti. 
Omassa tutkimuksessa käytetyt 
metodit ja aineisto on valittu, esitelty 
ja perusteltu ansiokkaasti, vaikka 
omia metodisia sovelluksia ei olekaan 
käytetty kovinkaan laajasti.  

Tutkimusaiheeseen liittyviä metodeja 
on esitelty ja pohdittu hyvin, 
vaikkakin melko suppeasti.  Omassa 
tutkimuksessa käytetyt metodit ja 
aineisto on valittu, esitelty ja 
perusteltu hyvin, mutta niitä on 
sovellettu melko mekaanisesti. 

Tutkimusmetodeja on jonkin verran 
esitelty ja pohdittu, mutta metodien 
tuntemus ei ole syvällistä, ja niitä on 
saatettu soveltaa mekaanisesti ja 
melko kritiikittömästi. Aineiston 
valinnassa, rajauksessa tai valitun 
metodin esittelyssä tai perusteluissa 
voi olla joitakin puutteita. 



 
 
Analyysi 

 
Analyysi osoittaa valitun metodin 
erinomaista hallintaa. Analyysi on 
uutta luovaa, systemaattista, tarkkaa 
ja luotettavaa.  

 
Analyysi osoittaa valitun metodin 
hyvää hallintaa. Analyysi on tarkkaa 
ja luotettavaa. 

 
Analyysi osoittaa valitun metodin 
hallintaa. Analyysi on luotettavaa, 
mutta sen systemaattisuudessa tai 
tarkkuudessa voi olla puutteita. 

 
Tulokset ja 
päätelmät 
 
Nämä kohdat 
voisivat päteä 
myös 
väitöskirjaan 

 
Tutkimuksen tulosten esittely ja 
pohdinta on asiantuntevaa, 
oivaltavaa ja melko laajaa. Tutkimus 
vastaa erinomaisesti esitettyihin 
kysymyksiin ja tulosten tulkinnan 
suhteuttaminen teoreettiseen 
viitekehykseen on asiantuntevaa. 
Tutkimus tarjoaa uutta teoreettista ja 
empiiristä tietoa alan tutkimukseen.  

 
Tutkimuksen tulosten esittely ja 
pohdinta on asiantuntevaa ja varsin 
oivaltavaa, vaikka ei vielä laajaa. 
Tutkimus vastaa esitettyihin 
kysymyksiin ja tulosten tulkinnat on 
suhteutettu teoreettiseen 
viitekehykseen. Tutkimus tarjoaa 
uutta tietoa tai uuden näkökulman 
alan tutkimukseen. 

 
Tutkimuksen tulokset on esitetty 
loogisesti ja niiden merkitystä on 
pohdittu, tosin suppeasti eikä 
erityisen kriittisesti. Tutkimus vastaa 
esitettyihin kysymyksiin ja tuloksia 
on suhteutettu teoreettiseen 
viitekehykseen. Tutkimus tarjoaa 
jonkin verran uutta tietoa tai uuden 
näkökulman alan tutkimukseen.  

 
Raportointi 
 
Nämä kohdat 
voisivat päteä 
myös 
väitöskirjaan 

 
Tutkimus on raportoitu hyvin 
selkeästi ja johdonmukaisesti. 
Raportti on tyyliltään ja kieliasultaan 
erinomainen. Tutkimusta arvottavaa 
ja tutkijan näkökantoja esittelevää 
metatekstiä on työssä käytetty 
johdonmukaisesti. 
 

 
Tutkimus on raportoitu selkeästi ja 
johdonmukaisesti. Raportti on 
tyyliltään ja kieliasultaan moitteeton. 
Tutkimusta arvottavaa ja tutkijan 
näkökantoja esittelevää metatekstiä 
työssä on jonkin verran. 
 

 
Tutkimus on raportoitu selkeästi, 
mutta sen rakenteessa, tyylissä tai 
kieliasussa voi olla vähäisiä 
puutteita.  Tutkimusta arvottavaa ja 
tutkijan näkökantoja esittelevää 
metatekstiä työssä on vähän. 

Tutkielman 
puolustus-
tilaisuus 

Väittelijä esittelee ja puolustaa 
tutkimustyötään erinomaisesti. 

Väittelijä esittelee ja puolustaa 
tutkimustyötään hyvin. 

Väittelijä esittelee ja puolustaa 
tutkimustyötään hyväksyttävästi. 

 

 

 

  


	 

