
PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU 
 
Approbatur (”hyväksytty”) tarkoittaa, että tutkielma täyttää tieteellisen harjoi-
tustyön kriteerit ja on asiallisesti kirjoitettu; se on hyväksyttävä akateeminen 
opinnäyte. Työ on kuitenkin kysymyksenasettelultaan vaatimaton, sen aineisto 
on suppea tai työ on kokonaisuudessaan suppea. Työssä voi olla joitakin asia- 
tai muotovirheitä. 
 
Lubenter approbatur (”mielihyvin hyväksytty”) on tutkielma, joka on kysy-
myksenasettelultaan tai aineiston osalta vaatimaton tai pinnallinen. Työ on asi-
allisesti tehty eikä sisällä vakavia puutteita, vaikka työssä saattaa olla muodolli-
sia heikkouksia. 
 
Non sine laude approbatur (”ei ilman kiitosta”) on tutkielma, jonka voidaan 
katsoa yltävän kiitoksin hyväksyttyjen ryhmään. Opinnäytetyönä siinä on ansi-
oita. Se muodostaa toimivan kokonaisuuden ja on kunniallinen opinnäyte, mut-
ta tieteellinen lähestymistapa on pinnallinen tai työ on muutoin suppeahko laa-
juudeltaan tai käsittelytavaltaan. Tutkielma ei ota juurikaan kantaa alan tutki-
mukseen. 
 
Cum laude approbatur (”kiitoksin hyväksytty”) on opinnäytetyön tavoitetaso. 
Tutkielma muodostaa hyvän ja toimivan kokonaisuuden ja täyttää tieteellisen 
tutkielman vaatimukset. Se on hyvin jäsennetty ja kirjoitettu, etenee loogisesti ja 
päätyy selkeisiin tuloksiin. Tekijä pystyy kommentoimaan muiden tekemää 
tutkimusta, ja työssä ei ole heikkouksia muotoseikoissa tai kielessä. 
 
Magna cum laude approbatur (”suurin kiitoksin hyväksytty”) tutkielma on 
keskimääräistä parempi tai laajempi itsenäinen tutkielma, se on hyvä opinnäy-
te. Tutkimuskysymys on hallittu ja sidottu aikaisempaan tutkimukseen ja se on 
hyvin dokumentoitu. Tutkimuksella on saavutettu mainittavia tutkimustulok-
sia tai jotain uutta tietoa jollakin tutkimusprosessin osa-alueella. Uusi tieto voi 
olla luonteeltaan teoreettista tai menetelmällistä, mutta myös tutkittavaa ilmiötä 
koskevaa. 
 
Eximia cum laude approbatur (”erityisin kiitoksin hyväksytty”) on aito tieteel-
linen tutkielma, joka on laadittu suhteellisen vaikeasta aiheesta tai aineistosta. 
Metodinen tai teoreettinen ote on kypsä. Tutkimuksella on saavutettu itsenäisiä 
tieteellisiä tuloksia, se on erinomainen opinnäyte. 
 
Laudatur (”kiitettävä”) on poikkeuksellinen valmis tieteellinen työ, joka voitai-
siin esim. julkaista tieteellisessä lehdessä. Tutkielma osoittaa itsenäistä, kriittis-
tä, innovatiivista tutkimusotetta. Työssä on omaperäinen tutkimuskysymys tai 
metodi ja tulokset ovat itsenäisiä tieteellisiä tuloksia. Se ansaitsee harvinaisen 
kunniamaininnan. 


