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G - Mitä piti olla jo tehtynä? 

 Aihe valittuna 

 Lähdemateriaaleja kasattuna (ja mieluusti 
jo analysoituna) 

 Tavoitteet ja ohjaajat määritettyinä 

 Esitys pidettynä 

 Sisältö jäsennettynä 

 Gradua tehtynä… ja tehtynä… ja 
tehtynä… 
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Tilannearviota esitysten ym. pohjalta 

 Ehdottomasti parantamista jo tehdyn relevantin tutkimuksen 
haravoinnissa, dokumentoinnissa, analysoinnissa ja syntetisoinnissa 
 Miksi? 

 Aihepiiri hyvin hahmotettu kaikilla (ja niitä myös esiteltiin), 
täsmälliset tavoitteet/tutkimusongelmat elävät vielä 
 Thesis ~ väite: Mitä väität? (Mitä etsit?) 
 Selkeä rajaus: Mitä työssä tehdään ja mitä ei tehdä?! (ja ryhmän 

jäsenenä mitä minä teen ja minun työssäsi on ja mitä muiden) 
 Jos työllä tilaaja/esihenkilö määrittämässä tekemistä niin mitä 

nopeampi rajaus&täsmennys sitä tyytyväisempi intressipiiri! 

 Keskeisten käsitteiden määritys ja ymmärrys selvästi läsnä mutta 
vaatii sekin täsmennyksiä 

 Joitakin mainintoja tutkimusmenetelmistä, ehkä aika vähän lopulta 
 Joitakin näkemyksiä koko työn rakenteesta, muutamia hyviä 
 Lopulta hyvin eri määrä varsinaista tekemistä ja etenemistä takana 

itse kullakin 
 Tavoiteaikataulu tulee olla määriteltynä ja etenemissuunnitelma 

mietittynä! 
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Pro gradu –tutkielmien arvostelu 

 31.7.2011 lähtien viisiportainen asteikko 
 5 = erinomainen/Excellent 
 4 = kiitettävä/Very good 
 3 = hyvä/Good 
 2 = tyydyttävä/Satisfactory 
 1 = välttävä/Passable 

 

 Oman työn tavoitetaso olisi hyvä olla 
mietittynä ja ohjaajien kanssa 
keskusteltuna 
 Ei tarvitse pyrkiä huippuarvosanaan 
 Saa pyrkiä huippuarvosanaan 
 Yleensä tutkinto G:tä vaille joten ei kannata 

hirttäytyä arvosanametsästykseen (suhteellisuus) 
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Arvostelun osa-alueet 
 Aiheen vaativuus ja työn omintakeisuus 

 Lähteiden valinta ja perehtyneisyys 

 Tutkimuksen jäsentely (osat, johdonmukaisuus) 

 Teoreettinen tarkastelu (syvällisyys, kattavuus) 

 Empiirinen/konstruktiivinen tarkastelu (suunnittelu, toteutus) 

 Tulosten tarkastelu ja johtopäätösten teko 

 Tekijän itsenäisyys 

 Esittämisen selkeys ja kieliasu 

 Tutkielman viimeistelyaste 

 

 Arvostelulomake: 
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-
arvostelulomake 

 Arvosteluperusteet: 
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/Arvostelupohja_gradu.pdf 

https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-arvostelulomake
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-arvostelulomake
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-arvostelulomake
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-arvostelulomake
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-arvostelulomake
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-arvostelulomake
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/pro-gradu-tutkielman-arvostelulomake
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/opinnaytteet/progradu/Arvostelupohja_gradu.pdf
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Omasta arvioinnistani… 
 Aiheen vaativuus ja työn omintakeisuus 

 Kuten esim. uimahyppyjen hypyn vaativuuskerroin, tutkimuksellisuus  

 Lähteiden valinta ja perehtyneisyys 
 Lähteiden luokittelu (akateemiset kirjat, tutkimusartikkelit, tekniset kirjat, weppilähteet) 

 Lähteet ja Perehtyneisyys voivat erota lomakkeessa (esim. käytännön osaaminen) 

 Tutkimuksen jäsentely (osat, johdonmukaisuus) 
 Looginen rakenne (sisäisten viittausten suunta), tarvittavien sisältöosien kokonaisuus 

 Tutkimuksen tavoitteet ja yleiset johtopäätökset niiden toteutumisesta 

 Teoreettinen tarkastelu (syvyys, kattavuus) 
 Työn aiheen kannalta relevantit asiat syvällisesti (ymmärrys vs. copy-paste; lähdeviittaukset) 

 Empiirinen/konstruktiivinen tarkastelu (suunnittelu, toteutus) 
 Tavoitteet/hypoteesit/konstruktion ominaisuudet; tutkimusmenetelmä ja aineisto + analyysit 

 Tulosten tarkastelu ja johtopäätösten teko 
 Tulosten tarkastelu teoriataustaan (= nykytietämykseen) reflektoiden ja tätä yleistäen 

 Tutkimuksellinen kypsymättömyys näkyy tässä - lähes aina 

 Tekijän itsenäisyys 
 Ohjauksen määrä ja laatu? (Sitä saa!!! (Jos ei saa valitukset mulle heti! (Paitsi omista 

ohjauksista ;-))) Aikataulun määritys ja siinä pysyminen 

 Esittämisen selkeys ja kieliasu 
 Arvosteltavan version perusteella 

 Tutkielman viimeistelyaste 
 Onko muutospyynnöt huomioitu? Paljolti edellisten kohtien min-normi… 
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Arvosteluprosessista 
 Tekijä jättää itse työn tarkastukseen (mahdollisesti 

ohjaajan kautta) 
 Laitos (= OA-johtaja) määrää tarkastajat 

 Toinen tohtoritasoinen ohjaaja, toinen tohtoritasoinen 
muu tarkastaja (tai ulkopuolinen) 

 Tarkastajat laativat kirjallisen lausunnon ja 
ehdottavat arvosanaa (yleensä yhteislausunto) 

 Opiskelija saa lausunnon opintotoimiston kautta 
(itse tykkään arvostelun face2face-läpikäynnistä 
tässä välissä; etäopiskelijoille sopimusasia, yleensä 
soitellaan) 

 Jos OK (arvioijat lienevät tutustuneet työhön ;-) 
suoritus rekisteriin, gradu kansiin (opintotoimiston 
kautta) ja tutkinnon haku kuntoon! 

 HUOM: Tarkastus ja hyväksyntä ei vaadi fyysistä 
läsnäoloa (Tutkintoa varten 
tutkinnonhakulomakkeen allekirjoitus) 
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Seminaarin loppuhommat 

 Aikataulu 
 Tehtyjen gradujen arvioinnit 

 15.11. 
 Pari ja gradu? 
 Pari ja gradu? 
 Pasi ja gradu? (varmista) 

 29.11. 
 Pari ja gradu? 
 Pari ja gradu? 
 Pari ja gradu? 

 Vertaisryhmät ke 5.12. (R1) ja 13.12. (R2) 
 Vain omaan ryhmään osallistuminen 
 Keskustellaan omien töiden tilanteesta ja etenemisestä 
 Repostellaan graduseminaaria (Hyvää ja huonoa eli mitä 

voisi kehittää ja miten) 

http://users.jyu.fi/~tka/opetus/syksy12/Graduseminaari/Aikataulu_120927.pdf

