
Pro gradu –tutkielmien seitsenportainen arvosteluasteikko 

 

Approbatur 

Suomennettuna "hyväksytään". Tutkielma voidaan hyväksyä tiedekunnan opinnäytetyölle 
asettamien tavoitteiden perusteella. 

Työ on asiallisesti kirjoitettu. Tutkielma voi olla kysymyksenasettelultaan vaatimaton ja aihe 
vähämerkityksinen. Se on kokonaisuudessaan suppea tai sen aineisto on suppea. Teoreettinen 
tarkastelu voi perustua puutteellisiin tai sattumanvaraisiin lähteisiin. Tulokset on saatettu esittää 
luettelomaisesti ja niiden tulkinnassa on puutteita. Pohdinta on vähäistä. Työssä voi olla asia- tai 
muotovirheitä. Kokonaisuutena työ kuitenkin täyttää tieteellisen opinnäytteen kriteerit. 

Yllä mainitut tekijät alentavat yksittäisinä esiintyessään tutkielman arvosanaa. Jos samassa 
tutkielmassa ilmenee lukuisia lueteltuja puutteita, työtä ei hyväksytä. 

 

Lubenter approbatur 

Suomennettuna "mielihyvin hyväksytään". Tutkielma on tiedekunnan opinnäytetyölle asettamien 
tavoitteiden perusteella epäröimättä hyväksytty. 

Työ on asiallisesti kirjoitettu, eikä sisällä vakavia asiavirheitä. Työssä voi kuitenkin olla muodollisia 
heikkouksia. Aihe liittyy vain ohuesti oppiaineen keskeisiin tutkimuskysymyksiin. Työ voi olla 
kysymyksenasettelultaan ja teoreettiselta tarkastelultaan melko vaatimaton, yksipuolinen tai 
vaihtoehtoisesti liian laaja. 

Käsitteiden määrittely voi olla puutteellista ja luetteloivaa. Tutkimusmenetelmien käyttö on aika 
ajoin horjuvaa, tulosten esittely pintapuolista. Johtopäätöksissä saattaa esiintyä puutteita ja 
epäjohdonmukaisuuksia. Pohdinta on usein niukkaa. Kokonaisuutena työ täyttää kuitenkin selvästi 
tieteellisen opinnäytteen kriteerit. 

 

Non sine laude approbatur 

Suomennettuna "ei ilman kiitosta hyväksytään" eli työn voidaan jo katsoa yltävän kiitoksin 
hyväksyttyjen ryhmään. Tutkielma muodostaa toimivan kokonaisuuden. 

Tutkielman aihe voi olla tavanomainen tai paljon tutkittu, mutta se liittyy selkeästi tieteenalaan. 
Ilmiön teoreettiseen taustaan on paneuduttu. Aiheeseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia on 
esitetty, mutta käsittely on usein mekaanista. Tutkimuksen lähtökohtia, tehtäviä ja ongelmia on 
esitelty ja pyritty suhteuttamaan aikaisempaan tietoon. Osa tutkimustehtävistä tai -ongelmista 



liittyy vain löyhästi taustaan. Työstä saattaa puuttua joidenkin tutkimustehtävien kannalta 
keskeisiä tietoja. 

Tutkimusmenetelmä hallitaan toteavalla tasolla. Tulokset esitetään kaavamaisesti, mutta 
loogisesti. Tulosten yhteys relevanttiin tutkimuskirjallisuuteen jää aika ajoin vaatimattomaksi. 
Johtopäätöksiä nivelletään osittain aikaisempaan tutkimukseen tai käytännön tarpeisiin. Pohdinta 
on tavallisesti kokonaisuudessaan suppeahkoa, mutta siinä viitataan kuitenkin mahdollisiin 
sovelluksiin ja jatkotutkimuksiin. 

 

Cum laude approbatur 

Suomennettuna "kiitoksin hyväksytään". Tutkielma muodostaa hyvän ja toimivan kokonaisuuden. 

Aihe on usein suhteellisen tavanomainen, mutta sen merkitys on todettu ja osoitettu. 
Tutkimuskirjallisuuden esittely osoittaa aikaisempien tutkimusten ja tutkimuslähteiden 
tuntemusta. Valitut lähteet ovat relevantteja tutkimusongelmien kannalta ja kattavat riittävässä 
määrin myös kansainvälisen lähteistön. Tutkimusongelmien liittyminen toisiinsa on osoitettu. 
Kokonaisuus osoittaa selvästi pyrkimystä uuden tiedon hankintaan. 

Tutkimusmenetelmän valinta osoittaa asian hallintaa. Menetelmän soveltaminen on 
tavanomaista. Tulosten pohdinta on tyypillisesti hyvää tasoa. Pohdinnassa osoitetaan yhteyksiä 
kysymyksenasetteluun ja teoreettiseen taustaan. Tuloksia arvioidaan sekä esitetään 
jatkotutkimusehdotuksia tutkimusmenetelmän kehittelystä ja uusista aiheeseen liittyvistä 
ongelmakokonaisuuksista. 

 

Magna cum laude approbatur 

Suomennettuna "suurin kiitoksin hyväksytään". Arvosana edellyttää yleensä, että tutkimuksella on 
saavutettu jotain uutta tietoa jollakin tutkimusprosessin osa-alueella. Uusi tieto voi olla 
luonteeltaan teoreettista tai menetelmällistä, mutta myös tutkittavaa ilmiötä koskevaa. 

Tutkielma käsittelee kiinnostavaa, tärkeää tai uutta teema-aluetta. Ongelmakokonaisuutta on 
hahmotettu ja kehitetty itsenäisesti. Teoriatausta ja tutkimuksen lähtökohta 
tehtävänasetteluineen osoittavat hyvää teoreettista perehtyneisyyttä omaan aihealueeseen. 
Aihepiiriin on syvennytty monipuolisen kansainvälisen tason kirjallisuuden avulla. 
Tutkimustehtävät on kuvattu täsmällisesti, perusteltu monipuolisesti ja suhteutettu taidokkaasti 
esitettyyn tutkimuskirjallisuuteen. Käytetyt käsitteet ja niiden väliset suhteet on jäsennetty 
tutkimustehtävään nähden asianmukaisesti. 

Tutkimusmenetelmän valinta perusteluineen on metodologisesti asiantuntevaa. Aineiston keruu- 
ja analysointimenetelmien käyttö on tavanomaista paremmin hallittua. Tulosten tulkinta ja 
johtopäätökset ovat johdonmukaisia ja perusteltuja. Pohdinta osoittaa kykyä tarkastella 
tutkimuskohdetta laaja-alaisesti. 



Eximia cum laude approbatur 

Suomennettuna "erityisin kiitoksin hyväksytään". Tutkimusaihe on tavanomaista selvästi 
vaativampi tai merkittävämpi. Tutkielma osoittaa tekijän syvällistä perehtyneisyyttä 
tutkimusalueensa teoriaan. Tekijä ottaa haltuunsa teoreettisesti laajoja asia- ja 
ongelmakokonaisuuksia. 

Itsenäistä, sisäistynyttä ajattelua ja näkemystä on saavutettu useammalla tutkimusprosessin osa-
alueella. Teoriaa ja aikaisempaa tutkimusta on sovellettu luovasti, ja synteesi saattaa avata uusia 
näkökulmia. Tutkimusaihe ja -tehtävät ovat tuoreita, merkittäviä ja innovatiivisia. Tutkimuksen 
tavoitteet, lähtökohdat ja ongelmat on rajattu taitavasti. Tiedonkeruu- ja/tai analyysimenetelmät 
on valittu asianmukaisesti ja niitä kehitellään, arvioidaan ja sovelletaan asianmukaisesti. Tuloksia 
tulkitaan oivaltavasti, päätelmät ovat perusteltuja ja diskurssi on kriittistä. 

Tutkielma osoittaa itsenäistä ja kriittistä tutkimusotetta. Opinnäytetyö olisi muokattuna 
julkaistavissa jossain alan tieteellisessä julkaisussa tai aikakauslehdessä. 

 

Laudatur 

Suomennettuna (ylistäen) "kiitetään" Tutkielma täyttää tiedekunnan opinnäytetyölle asettamat 
tavoitteet kiitettävästi, ja se ansaitsee harvinaisen kunniamaininnan. 

Valittu aihe on teoreettiselta tai kulttuuriselta kannalta merkittävä. Ilmiökentän hallinta osoittaa 
tieteenalan erittäin syvällistä tuntemusta. Tutkielman teoreettinen lähtökohta ja käsitteistö on 
erittäin taitavasti johdettu ja kriittisesti perusteltu. Ongelmanasettelu on innovatiivista ja osoittaa 
aiheen tutkimuksen syvällistä hallintaa. 

Tutkimusasetelma voi olla tavanomaista selvästi vaativampi. Metodologiset analyysit ovat 
korkeatasoiset. Metodologiaa on pystytty arvioimaan ja kehittelemään itsenäisesti. Tuloksilla on 
tieteellistä arvoa laajempaa jatkotutkimusta perustelevina sekä mahdollisesti teorian tai metodin 
kehittelyä mahdollistavina havaintoina. Pohdinta on monipuolinen, kriittinen ja uutta luova. 

Tutkielma osoittaa itsenäistä, kriittistä, innovatiivista tutkimusotetta. Tutkielma olisi julkaistavissa 
sellaisenaan tai lyhennettynä jossakin alan tieteellisessä julkaisusarjassa tai aikakauslehdessä. 

 


