
Jyväskylän yliopisto 

Humanistinen tiedekunta,  

Päätetty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

10.12.2013, voimaan 1.1.2014 
 

 

 

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

PRO GRADU -TUTKIELMIEN ARVIOINTIMATRIISI 

Pro gradu –tutkielmassa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti. 

Huomaa, että pro gradu –tutkielma arvioidaan kokonaisuutena, jossa arvioitavien osa-alueiden keskinäinen painoarvo voi vaihdella.  

Arvioinnin osa-alue  Välttävä (1) Tyydyttävä (2) Hyvä (3) Kiitettävä (4) Erinomainen (5) 

Tutkimusaihe ja -tehtävä Tutkimustehtävä on sup-

pea ja tavanomainen eikä 

erityisen haastava. Sen 

esittely ja valinnan perus-

telu ovat puutteellisia. 

Kytkökset aikaisempiin 

alan tutkimuksiin ovat 

varsin vähäisiä. Työn 

tavoitteet jäävät epämää-

räisiksi. 

Tutkimustehtävä on sup-

peahko tai tavanomainen, 

mutta riittävän haastava 

tai sen esittely ja valinnan 

perustelu on ylimalkai-

nen. Kytkentä aikaisem-

piin alan tutkimuksiin on 

vähäistä tai puutteellista. 

Työn tavoitteet jäävät 

epämääräisiksi. 

Tutkimustehtävä on riit-

tävän laaja ja haastava, ja 

se on työssä esitelty ja sen 

valinta on perusteltu. 

Kytkentä aikaisempiin 

alan tutkimuksiin on riit-

tävä. Työn tavoitteet on 

kuvattu kyllin selkeästi. 

Tutkimustehtävä haastava 

ja relevantti ja sen esittely 

ja perustelut ovat selkeitä. 

Oma työ on hyvin kytket-

ty aikaisempiin alan tut-

kimuksiin. Työn tavoitteet 

on kuvattu hyvin ja tut-

kimustehtävä on motivoi-

tu. 

Tutkimustehtävä on haas-

tava ja teoreettisesti, käy-

tännöllisesti tai yhteis-

kunnallisesti relevantti. Se 

on esitelty ja perusteltu 

erinomaisesti. Oma työ on 

asiantuntevasti kytketty 

aikaisempiin alan tutki-

muksiin. Työn tavoitteet 

on kuvattu erittäin selke-

ästi ja niiden valinta on 

perusteltu ja asiantunte-

vasti motivoitu. 

Tutkimusongelmat ja -

kysymykset 

Tutkimusongelmat eivät 

ole erityisen haastavia. 

Tutkimuskysymykset on 

johdettu tutkimusongel-

mista, mutta niiden muo-

toilussa tai rajauksessa on 

selkeästi parantamisen 

varaa. Tutkimusasetelman 

selkeydessä tai johdon-

mukaisuudessa on puut-

Tutkimusongelmat ovat 

riittävän haastavia ja nii-

den valintaa on pyritty 

perustelemaan. Tutki-

muskysymykset on joh-

dettu tutkimusongelmista, 

mutta rajausta olisi voinut 

parantaa. Tutkimusase-

telma on melko selkeä ja 

Tutkimusongelmat ovat 

haastavia ja niiden valinta 

on perusteltu hyvin. Tut-

kimuskysymykset on 

johdettu tutkimusongel-

mista ja niiden muotoilu 

on selkeä. Rajaus on toi-

miva. Tutkimusasetelma 

on selkeä ja 

Tutkimusongelmat ovat 

haastavia. Ne on perustel-

tu asiantuntevasti. Tutki-

muskysymykset on joh-

dettu selkeästi tutkimus-

ongelmista ja ne on muo-

toiltu ja rajattu erittäin 

hyvin. Tutkimusasetelma 

on hyvin selkeä ja joh-

donmukainen. 

Tutkimusongelmat ovat 

hyvin haastavia, innova-

tiivisia ja erinomaisesti 

perusteltuja. Tutkimusky-

symykset on johdettu 

ansiokkaasti tutkimuson-

gelmista, niiden rajaus ja 

muotoilu on toteutettu 

erinomaisesti. Tutki-

musasetelma on selkeä ja 
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teita. johdonmukainen. johdonmukainen. osoittaa luovuutta ja in-

novatiivisuutta. 

Tutkimuksellinen viite-

kehys 

Tutkimuksellinen viiteke-

hys on liian suppea tai 

selvästi liian laaja tai hy-

vin hajanainen. Se perus-

tuu pääosin huonosti 

valittuihin lähteisiin, esi-

merkiksi toisen käden 

lähteisiin tai sattumanva-

raisiin lähteisiin. Keskeis-

ten käsitteiden kuvaus tai 

määrittely on vajavaista 

tai epämääräistä. Koko-

naisuudessaan teoreetti-

nen taustoitus jää irralli-

seksi ja sen yhteys tutki-

mustehtävään on heikko. 

Tutkimuksellinen viiteke-

hys on suppea, liian laaja 

tai lievästi hajanainen. Se 

perustuu pääosin rele-

vantteihin lähteisiin, mut-

ta joukossa voi olla myös 

huonosti valittuja tai tar-

peettomia lähteitä. Keskei-

set käsitteet on kuvattu tai 

määritelty, mutta niiden 

käyttö voi olla epäjoh-

donmukaista. Teoreetti-

nen taustoitus tukee jos-

sain määrin tutkimusta ja 

sen yhteys tutkimustehtä-

vään on havaittavissa. 

Tutkimuksellinen viiteke-

hys osoittaa alan keskeis-

ten teorioiden hallintaa. 

Rajaus on pääosin onnis-

tunut ja lähteet on valittu 

asianmukaisesti. Lähtei-

den ja teorioiden käsittely 

on selkeää, mutta jossain 

määrin toteavaa. Keskeiset 

käsitteet on kuvattu tai 

määritelty ja niitä käyte-

tään johdonmukaisesti ja 

oikein. Kokonaisuudes-

saan teoreettinen taustoi-

tus tukee tutkimusta ja sen 

yhteys tutkimustehtävään 

on selkeä. 

Tutkimuksellinen viiteke-

hys on laajahko ja hyvin 

rajattu. Se osoittaa teorioi-

den hyvää hallintaa. Läh-

teet on valittu asiantunte-

vasti ja niitä on käytetty 

monipuolisesti. Näkökul-

mia nivotaan toisiinsa ja 

lähteiden kanssa keskus-

tellaan. Käsitteitä käyte-

tään taitavasti. Teoreetti-

nen taustoitus on liitetty 

tutkimustehtävään kiitet-

tävästi.  

Tutkimuksellinen viiteke-

hys on laaja tai syvällinen 

ja perustellusti rajattu. Se 

osoittaa teoreettisen viite-

kehyksen erinomaista 

hallintaa. Lähteet on valit-

tu asiantuntevasti ja niitä 

on käytetty oivaltavasti. 

Työssä on arvioiva ja 

reflektiivinen ote. Käsittei-

tä käytetään oivaltavasti. 

Teoreettinen taustoitus on 

liitetty tutkimustehtävään 

erinomaisesti. 

Aineisto ja metodit Valittu aineisto ja /tai 

tutkimusmenetelmä eivät 

ole sopusoinnussa tutki-

mustehtävän kanssa. 

Metodeja on esitelty, mut-

ta niiden tuntemus ei ole 

syvällistä. Metodin valin-

nassa ja perusteluissa sekä 

aineiston rajauksessa ja 

esittelyssä on selvästi 

puutteita. 

Valittu aineisto ja/tai tut-

kimusmenetelmät ovat 

riittävästi sopusoinnussa 

tutkimustehtävän kanssa. 

Tutkimusmetodeja on 

kuvattu, mutta esittely on 

toteavaa. Metodin valin-

nassa ja perusteluissa sekä 

aineiston rajauksessa ja 

esittelyssä on joitakin 

puutteita. 

Valittu aineisto ja/tai tut-

kimusmenetelmät ovat 

siinä määrin sopusoinnus-

sa tutkimustehtävän kans-

sa, että ne mahdollistavat 

hyvin tutkimuskysymyk-

siin vastaamisen. Tutki-

musmetodien esittely ja 

pohdinta osoittavat alan 

hallintaa. Omat metodiset 

valinnat on perusteltu. 

Aineiston valinta ja rajaus 

on perusteltu ja aineisto ja 

sen keruutapa on kuvattu 

riittävän tarkasti. 

Valittu aineisto ja/tai tut-

kimusmenetelmät ovat 

sopusoinnussa tutkimus-

tehtävän kanssa. Aineisto 

on riittävän laaja, se voi 

olla haasteellinen tai oma-

peräisesti valittu. Tutki-

musmetodien esittely ja 

pohdinta osoittavat alan 

hyvää hallintaa. Omat 

metodiset valinnat on 

perusteltu ja kuvattu hy-

vin. Aineisto on valittu ja 

esitelty asiantuntevasti ja 

sen keruutapa on kuvattu 

tarkasti. 

Valittu aineisto ja/tai tut-

kimusmenetelmät sopivat 

erinomaisesti tutkimus-

tehtävään ja niiden valinta 

osoittaa tutkimusongel-

man syvällistä ymmärrys-

tä. Tutkimusmetodien 

pohdinta ja käyttö osoit-

tavat alan erinomaista 

hallintaa. Omia metodisia 

valintoja ja niiden seu-

raamuksia on pohdittu 

asiantuntevasti. Työssä 

voi olla havaittavissa 

metodeja kehittävää otet-

ta. Aineisto on valittu ja 

esitelty ja ansiokkaasti. 
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Analyysi Analyysi osoittaa valitun 

metodin summittaista 

hallintaa. Analyysi sinän-

sä on luotettavaa, mutta se 

on mekaanista, pintapuo-

lista tai epätarkkaa. 

Analyysi osoittaa valitun 

metodin kohtalaista hal-

lintaa. Analyysi on luotet-

tavaa, mutta tarkkuudessa 

voi olla pientä horjuntaa. 

Analyysi osoittaa valitun 

metodin hyvää hallintaa. 

Analyysi on tarkkaa ja 

luotettavaa. 

Analyysi osoittaa valitun 

metodin erittäin hyvää 

hallintaa. Analyysi on 

systemaattista, tarkkaa ja 

luotettavaa. 

Analyysi osoittaa valitun 

metodin erinomaista hal-

lintaa. Analyysi on oival-

tavaa, systemaattista, 

tarkkaa ja luotettavaa. 

Tulosten esittely ja poh-

dinta 

Tutkimuksen tulokset on 

esitetty loogisesti, mutta 

niiden pohdintaa jää va-

jaaksi. Tutkimus vastaa 

esitettyihin kysymyksiin, 

mutta esittelytapa voi olla 

hajanainen tai toteava. 

Tulosten esittelyn ja poh-

dinnan suhde teoreetti-

seen viitekehykseen on 

epäselvä tai puutteellinen. 

Pohdintaa ja päätelmiä on 

vähän ja ne ovat pinnalli-

sia tai mekaanisia. Osa 

väitteistä ja/tai havain-

noista jää perustelematta 

Tutkimuksen tulokset on 

esitetty loogisesti ja niitä 

on pohdittu. Tutkimus 

vastaa esitettyihin kysy-

myksiin ja tuloksia on 

pyritty suhteuttamaan 

suhteutettu teoreettiseen 

viitekehykseen ja jonkin 

verran myös aikaisempiin 

tutkimuksiin. Pohdintaa ja 

päätelmiä on jonkin ver-

ran, mutta ne ovat melko 

irrallisia tai sattumanva-

raisia. Osa väitteistä ja/tai 

havainnoista on perusteltu 

ohuesti. 

Tutkimuksen tulokset on 

esitelty loogisesti ja niiden 

merkitystä ja pätevyyttä 

on pohdittu. Tutkimus 

vastaa esitettyihin kysy-

myksiin hyvin ja tulosten 

tulkinnat on melko hyvin 

suhteutettu teoreettiseen 

viitekehykseen ja aikai-

sempiin tutkimuksiin. 

Pohdinta ja päätelmät 

ovat hyvää tasoa. Tutki-

muksen luotettavuutta 

ja/tai omaa tutkimuspro-

sessia on arvioitu jonkin 

verran. Väitteet ja/tai 

havainnot on perusteltu. 

Tutkimus tarjoaa uutta 

tietoa tai uuden näkökul-

man alan tutkimukseen. 

Tutkimuksen tulosten 

esittely on loogista ja 

pohdinta on asiantunte-

vaa. Tutkimus vastaa 

esitettyihin kysymyksiin 

ja tulkinta on suhteutettu 

hyvin teoreettiseen viite-

kehykseen ja tuloksia on 

vertailtu aikaisempien 

tutkimusten tuloksiin. 

Tutkimuksen luotetta-

vuutta ja/tai omaa tutki-

musprosessia on arvioitu 

asiantuntevasti. Väitteet 

ja/tai havainnot on perus-

teltu hyvin. Tutkimuksella 

on teoreettista tai empii-

ristä antia alan tutkimuk-

selle. 

Tutkimuksen tulosten 

esittely ja pohdinta on 

asiantuntevaa ja oivalta-

vaa. Tutkimus vastaa 

erinomaisesti esitettyihin 

kysymyksiin ja tulosten 

tulkinnan suhteuttaminen 

teoreettiseen viitekehyk-

seen ja aikaisempiin tut-

kimuksiin on erittäin 

asiantuntevaa. Tutkimuk-

sen luotettavuutta ja/tai 

omaa tutkimusprosessia 

on arvioitu asiantuntevas-

ti ja syvällisesti. Väitteet 

ja/tai havainnot on perus-

teltu erinomaisesti. Tut-

kimuksella on selvästi 

teoreettista ja/tai empiiris-

tä antia alan tutkimuksel-

le. 

Tutkielma tekstinä Tutkimuksen raportoin-

nissa on rakenteellisia, 

kielellisiä tai tyylillisiä 

puutteita, jotka häiritsevät 

kokonaisuutta. Lähteiden 

käyttö on hyvän tieteelli-

sen käytännön mukaista. 

Lähdeviitteiden merkintä-

Tutkimus on raportoitu 

selkeästi, mutta sen raken-

teessa, tyylissä tai kie-

liasussa voi olla vähäisiä 

puutteita. Lähteiden käyt-

tö on hyvän tieteellisen 

käytännön mukaista. 

Lähdeviitteiden merkintä-

tavoissa saattaa olla puut-

Tutkimus on raportoitu 

selkeästi ja johdonmukai-

sesti. Raportti on tyylil-

tään ja kieliasultaan moit-

teeton. Lähteiden käyttö 

on hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaista. Lähde-

viitteiden merkintätavat 

Tutkimus on raportoitu 

hyvin selkeästi ja johdon-

mukaisesti. Raportin tyyli 

ja kieliasu ovat erittäin 

hyviä. Lähteiden käyttö 

on hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaista. Lähde-

viitteiden käyttö on lähes 

virheetöntä. 

Tutkimuksen raportointi 

on erittäin selkeää ja joh-

donmukaista. Raportti on 

tyyliltään ja kieliasultaan 

erinomainen. Lähteiden 

käyttö on taitavaa. Lähde-

viitteiden käyttö on vir-

heetöntä. 
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tavoissa on puutteita. teita. noudattavat konventioita. 

Prosessinhallinta ja itse-

näinen työpanos 

(ohjaaja arvioi; tutki-

musprosessin suunnitel-

mallisuutta ja ajankäyt-

töä arvioidaan 1.1.2014 

jälkeen aloitetuista tut-

kielmista ) 

Tutkimusprosessissa ja 

ajankäytön hallinnassa on 

ollut selviä puutteita. 

Omatoimisuus, itsenäinen 

panos ja kyky hakea ja 

vastaanottaa palautetta on 

ollut välttävää. 

Tutkimusprosessi on 

edennyt jokseenkin suun-

nitelmallisesti. Ajankäytön 

hallinnassa on voinut olla 

puutteita. Omatoimisuus, 

itsenäinen panos ja kyky 

hakea ja vastaanottaa 

palautetta on ollut tyydyt-

tävää. 

Tutkimusprosessi on 

edennyt suunnitelmalli-

sesti sovitun aikataulun 

mukaan. Omatoimisuus, 

itsenäinen panos ja kyky 

hakea ja vastaanottaa 

palautetta on ollut hyvää. 

Tutkimusprosessi on 

edennyt suunnitelmalli-

sesti ja tehokkaasti. Oma-

toimisuus, itsenäinen 

panos ja kyky hakea ja 

vastaanottaa palautetta on 

ollut kiitettävää. 

Tutkimusprosessi on 

edennyt erittäin suunni-

telmallisesti ja tehokkaas-

ti. Omatoimisuus, itsenäi-

nen panos ja kyky hakea ja 

vastaanottaa palautetta on 

ollut erinomaista. 

 


