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TUTKIMUSASETELMA

Tutkimusongelman 
määrittely ja rajaus

Tutkimusongelma on määritelty 
erittäin selkeästi selkeästi ja 
rajattu erityisen hyvin. 
Määritelty tutkimusongelma on 
haastava ja innovatiivinen.

Tutkimusongelma on määritelty 
selkeästi ja rajattu hyvin. 
Määritelty tutkimusongelma on 
kohtuullisen haastava.

Tutkimusongelman 
määrittelemisessä ja 
rajaamisessa on joitain 
puutteita. Määritelty 
tutkimusongelma on jokseenkin 
tavanomainen.

TUTKIMUSASETELMA

Tutkimusaukkojen 
tunnistaminen

Tunnistetut tutkimusaukot ovat 
erittäin relevantteja, ja ne 
muodostavat yhdessä 
tutkimuskysymysten kanssa  
erittäin selkeän ja 
johdonmukaisen 
kokonaisuuden.

Tunnistetut tutkimusaukot ovat 
relevantteja, ja ne muodostavat 
yhdessä tutkimuskysymysten 
kanssa johdonmukaisen 
kokonaisuuden.

Relevanttien tutkimusaukkojen 
tunnistamisessa ja 
johdonmukaisen kokonaisuuden 
muodostamisessa on joitain 
puutteita.

TEORIAOSA

Relevanttien 
ydinteorioiden ja 
-tutkimuksen tuntemus

Opiskelija osoittaa syvällistä 
ydinteorioiden tuntemusta. 
Tutkimus pohjautuu 
ajantasaiseen tutkimustietoon ja 
julkaisuihin, jotka analysoidaan 
kriittisesti ja sidotaan erittäin 
selkeästi tutkimusaiheeseen.

Opiskelija osoittaa vahvaa 
ydinteorioiden tuntemusta. 
Tutkimus pohjautuu melko 
uuteen tutkimustietoon ja 
julkaisuihin, jotka sidotaan 
selkeästi tutkimusaiheeseen.

Ydinteorioiden tuntemuksen 
osoittamisessa on joitain 
puutteita. Tutkimustiedon ja 
julkaisujen ajantasaisuudessa 
sekä niiden sitomisessa 
tutkimusaiheeseen on myös 
joitain puutteita.

TEORIAOSA

Kirjallisuuden kriittinen 
analyysi

Relevantin kirjallisuuden 
kriittinen analyysi on erittäin 
syvällistä ja laadultaan 
erinomaista. Analyysi kytkeytyy 
tunnistettuihin 
tutkimuskysymyksiin erittäin 
selkeästi.

Relevantin kirjallisuuden 
kriittinen analyysi on syvällistä ja 
laadultaan hyvää. Analyysi 
kytkeytyy tunnistettuihin 
tutkimuskysymyksiin selkeästi.

Relevantin kirjallisuuden 
kriittisen analyysin syvyydessä ja 
laadussa on joitain puutteita. 
Analyysi kytkeytyy 
tunnistettuihin 
tutkimuskysymyksiin jokseenkin 
epämääräisesti.

TEORIAOSA

Teoreettisen 
viitekehyksen 
muodostaminen

Teoreettinen viitekehys 
kytkeytyy tutkimusongelmaan 
erittäin selkeästi. Viimeisimmät 
aiheeseen liittyvät 
tutkimustulokset esitetään 
viitekehyksessä erittäin hyvin.

Teoreettinen viitekehys 
kytkeytyy tutkimusongelmaan 
selkeästi. Aiemmat aiheeseen 
liittyvät tutkimustulokset 
esitetään viitekehyksessä hyvin.

Teoreettisen viitekehyksen 
kytkemisessä 
tutkimusongelmaan on joitain 
puutteita. Aiemmat aiheeseen 
liittyvät tutkimustulokset 
esitetään viitekehyksessä 
jokseenkin rajoittuneesti.

TUTKIMUSMETODIT JA 
TULOKSET

Aineiston laatu ja 
luotettavuus

Kerätty aineisto sopii erittäin 
hyvin tutkimusongelmaan, ja sen 
laatu ja määrä ovat 
erinomaisella tasolla. Aineston 
keruu kvuataan erittäin selkeästi 
ja perustellaan erityisen hyvin.

Kerätty aineisto sopii 
tutkimusongelmaan, ja sen laatu 
ja määrä ovat riittävällä tasolla. 
Aineiston keruu kuvataan 
selkeästi.

Kerätyn aineiston sopivuudessa, 
laadussa ja määrässä on joitain 
puutteita. Aineiston keruu 
kuvataan jokseenkin epäselvästi.

TUTKIMUSMETODIT JA 
TULOKSET

Tutkimusmenetelmien 
käyttö ja perustelu

Työssä käytetään erittäin 
relevantteja 
tutkimusmenetelmiä ja ne 
perustellaan erittäin hyvin. 
Tutkimusmenetelmät sopivat 
tutkimusongelmaan erittäin 
hyvin.

Työssä käytetään relevantteja 
tutkimusmenetelmiä ja ne 
perustellaan hyvin. 

Tutkimumenetelmien 
tarkoituksenmukaisuudessa, 
käytössä ja sopivuudessa on 
joitain puutteita.

TUTKIMUSMETODIT JA 
TULOKSET

Analyysin tulosten ja 
teorian yhteys

Analyysin tulokset kytkeytyvät 
erittäin selkeästi ja vahvasti 
teoreettiseen viitekehykseen.

Analyysin tulokset kytkeytyvät 
selkeästi teoreettiseen 
viitekehykseen.

Analyysin tulosten kytkemisessä 
teoreettiseen viitekehykseen on 
joitain puutteita.

TUTKIMUSMETODIT JA 
TULOKSET

Tuloksien esittäminen 
ja tulkinta

Tutkielman tulokset esitetään ja 
tulkitaan erittäin selkeästi, ja ne 
on perusteltu erityisen hyvin.

Tutkielman tulokset esitetään ja 
tulkitaan selkeästi, ja ne 
perustellaan riittävästi.

Tutkielman tulosten selkeässä  
esittämisessä, tulkinnassa ja 
perusteluissa on joitain 
puutteita.



TUTKIMUSMETODIT JA 
TULOKSET

Tutkimuksen merkitys 
käytännössä ja/tai 
tutkimuksesta johdetut 
päätöksenteko-
ehdotukset

Tutkimuksen merkitys 
käytännössä ja/tai 
tutkimuksesta johdetut 
päätöksentekoehdotukset 
esitetään erittäin selkeästi, ja ne 
perustellaan erityisen hyvin 
teorioiden kriittisen käsittelyn 
sekä soveltuvilta osin 
empiiristen todisteiden avulla.

Tutkimuksen merkitys 
käytännössä ja/tai 
tutkimuksesta johdetut 
päätöksentekoehdotukset 
esitetään selkeästi, ja ne 
perustellaan hyvin teorioiden 
käsittelyn sekä soveltuvilta osin 
empiiristen todisteiden avulla.

Tutkimuksen käytännön 
merkityksen ja/tai tutkimuksesta 
johdettujen 
päätöksentekoehdotusten 
esittämisessä ja 
perustelemisessa on joitain 
puutteita.

TUTKIMUSMETODIT JA 
TULOKSET

Aiheiden 
ehdottaminen 
jatkotutkimukselle 
ja/tai innovaatioille

Ehdotetut aiheet 
jatkotutkimukselle ja/tai 
innovaatioille ovat erittäin 
selkeitä ja erityisen relevantteja. 
Ne on myös perusteltu erityisen 
hyvin ja niillä on uutuusarvoa.

Ehdotetut aiheet 
jatkotutkimukselle ja/tai 
innovaatioille ovat selkeitä ja 
relevantteja.

Jatkotutkimukselle ja/tai 
innovaatioille ehdotettujen 
aiheiden selkeydessä ja 
tarkoituksenmukaisuudessa on 
joitain puutteita.

RAPORTOINTI & 
PROSESSINHALLINTA

Tieteellinen tyyli ja kieli Tutkielman pääkohdat viestitään 
erittäin selkeästi ja sujuvasti 
käyttämällä kypsää tieteellistä 
tyyliä ja kieltä. Teksti on erittäin 
johdonmukaista, helposti 
luettavaa ja  lähestulkoon 
virheetöntä. Teksti noudattaa 
johdonmukaisesti  Vaasan 
yliopiston kirjoitusohjeita.

Tutkielman pääkohdat viestitään 
selkeästi käyttämällä kypsää 
tieteellistä tyyliä ja kieltä. Teksti 
on ymmärrettävää ja siinä 
esiintyy vain vähän virheitä. 
Teksti noudattaa pääosin Vaasan 
yliopiston kirjoitusohjeita.

Kypsän tieteellisen tyylin ja 
kielen käytössä tutkielman 
pääkohtien viestimiseksi on 
joitain puutteita. Tekstiä on 
vaikea seurata, ja se sisältää 
useita virheitä. Teksti noudattaa 
vain osittain Vaasan yliopiston 
kirjoitusohjeita.

RAPORTOINTI & 
PROSESSINHALLINTA

Tutkimuksen tekijän 
henkilökohtainen 
panos *

Opiskelija osoitti erinomaista 
aloitekykyä ja vastuunottoa 
tutkielmaprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osoitti riittävää 
aloitekykyä ja vastuunottoa 
tutkielmaprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osoitti jokseenkin 
puutteellista aloitekykyä ja 
vastuunottoa tutkielmaprosessin 
eri vaiheissa.

RAPORTOINTI & 
PROSESSINHALLINTA

Palautteeseen 
vastaaminen

Opiskelija vastaa kattavasti 
palautteeseen, sisällyttäen 
palautteen relevantit osat 
työhönsä. Opiskelija myös 
perustelee valintansa erittäin 
relevanteilla argumenteilla 
ollessaan eri mieltä annetusta 
palautteesta.

Opiskelija vastaa riittävässä 
määrin palautteeseen, liittäen 
joitain relevantteja osia 
palautteesta työhönsä. 
Opiskelija myös perustelee 
valintansa relevanteilla 
argumenteilla ollessaan eri 
mieltä annetusta palautteesta.

Opiskelijan vastaamisessa 
palautteeseen riittävissä määrin 
on joitain puutteita. Opiskelijan 
perusteluissa, niiltä osin kun he 
ovat eri mieltä annetusta 
palautteesta, on myös joitain 
puutteita.

RAPORTOINTI & 
PROSESSINHALLINTA

Sovitussa tutkielma-
aikataulussa 
pysyminen *

Sovitussa aikataulussa pysyttiin 
koko tutkielmaprosessin ajan. 
Tutkielman lopullinen versio 
toimitettiin sovittuun 
määräaikaan mennessä tai jo 
ennen sitä.

Sovitussa aikataulussa pysyttiin 
melko hyvin tutkielmaprosessin 
aikana. Tutkielman lopullinen 
versio toimitettiin sovittuun 
määräaikaan mennessä.

Sovitussa aikataulussa pysyttiin 
jokseenkin puutteellisesti 
tutkielmaprosessin aikana. 
Tutkielman lopullinen versio 
toimitettiin vasta sovitun 
määräjan jälkeen.

* ohjaaja arvioi

EI SISÄLLY TUTKIELMAN 
ARVOSANAN 

MUODOSTAVAAN 
KESKIARVOON, MUTTA 

TIETO KERÄTÄÄN 
SAMALLA LOMAKKEELLA

Tutkimustulosten 
viestiminen digitaalisen 
median avulla

Digitaalista mediaa käytetään 
erityisen hyvin tutkielman 
tulosten viestimiseksi erittäin 
selkeästi. Tutkielman ydinsisältö 
viestitään erittäin tiiviisti ja 
sujuvasti videoesityksessä.

Digitaalista mediaa käytetään 
riittävän hyvin tutkielman 
tulosten viestimiseksi selkeästi. 
Tutkielman ydinsisältö viestitään 
kohtuullisen tiiviisti ja sujuvasti 
videoesityksessä.

Digitaalisten työkalujen 
käyttämisessa tutkielman 
tulosten viestimisessä on joitain 
puutteita. Tutkielman 
ydinsisällön viestimisessä on 
joitain puutteita tiiviydessä ja 
sujuvuudessa.


