
 

 

1. Esseiden arviointi -lisätään esseeohje-sivulle 

 

 

Esseet arvioidaan seuraavia kriteerejä käyttäen: 

 

a) Tehtävänasettelu ja rajaus: aiheen ja näkökulman valinta, kysymyksenasettelu. 0–5 

 

b) Yleinen akateeminen kirjoittaminen: rakenne, muotoilu, jäsentely, kieliasu, 

viittaustekniikan hallinta. 0–5 

 

c) Kurssimateriaalin tuntemus: kuinka hyvin opiskelija hallitsee kurssisisällöt ja muun 

kysymyksenasetteluun liittyvän mahdollisen materiaalin (opettajan ohjeistuksen 

mukaan). 0–5 

 

d) Argumentointi ja analyysin taso: kuinka hyvin opiskelija hyödyntää lukemaansa, 

soveltaa teorioita, perustelee näkemyksensä, tekee päätelmiä, vastaa tehtävään.  0–

5 

 

Lisäksi opettaja voi antaa esseestä lyhyen sanallisen palautteen. 

 

 

 

Arvioinnista: 

  

Vertailtaessa perus-, aine- ja syventävien opintojen vaatimustasoja on syytä muistaa 

vaatimusten kumuloituva kasvu: syventävissä opinnoissa opiskelijan on osoitettava 

hallitsevansa asiansa syvällisemmin ja laajemmin kuin aikaisemmassa opintojen vaiheessa.  

 

Hylkäämisen perusteita:  

- Plagiointi tai muu vilppi. 

- Teksti on sekava ja jäsentymätön. 

- Teksti ei vastaa tehtävänantoa. 

- Teksti osoittaa hyvin heikkoa kurssisisältöjen tai -materiaalin tuntemusta.  

- Tekstissä paljon ns. arkitietoon tai asenteisiin perustuvia väitteitä. 

- Tekstissä paljon perusteettomia suoria lainauksia. 

 

 

Kriteerit ovat kokonaisarvosanan kriteerit. Kokonaisarvosana ei välttämättä ole osa-alueiden 

arvosanojen aritmeettinen keskiarvo. 

 

 

Muiden kirjallisten töiden arviointi: 

 

Kaikkien kirjallisten töiden tulee noudattaa yleisiä akateemisen kirjoittamisen konventioita 

(ks. akateemisen kirjoittamisen ohjeet/linkki). Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan 

kursseilla.  



 

 

2.  Kandidaatintutkielmien arviointi 

 

Kandityön pituus: 20–25 sivua (n. 8000–10000 sanaa) ilman kantta ja lähteitä. 

 

 

Arvosanat ja niitä koskevat kriteerit 

 

Erinomaiset tiedot 

•    Aihe on kiinnostava ja sopivasti rajattu. 

•    Toteutus on jollain tapaa haasteellinen: näkökulma on omaperäinen, tarkastelu 

perusteellinen. 

•    Tutkimustehtävä on hyvin perusteltu ja rajattu. 

•    Aihe ja sen käsittely osoittavat perehtyneisyyttä tutkielman tieteenalan tapaan 

tarkastella aihetta. 

• Keskeiset käytetyt teoriat ja käsitteet on selitetty ja määritelty huolellisesti. 

•    Tekijä tunnistaa ja erittelee erilaisia näkökulmia, teoreettisia lähtökohtia ja 

käsitteitä. 

•    Työn lähteet on valittu perustellusti ja niitä on hyödynnetty asiantuntevasti, 

keskustellen ja kriittisesti. 

•    Työn toteutus ja rakenne on johdonmukainen. 

• Työn kieliasu, viittaustekniikka ja lähdeluettelo ovat moitteettomia. 

• Työskentely kandidaattiseminaarissa on aktiivista, huolellista ja osallistuvaa. 

 

Hyvät tiedot 

•    Aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. 

•    Aiheen rajaus ja tutkimustehtävän asettaminen ovat onnistuneita, mutta aiheen 

käsittely on varsin tavanmukainen. 

•    Työ on johdonmukainen ja hyvin jäsennelty. 

•    Hyödynnetty teoria ja käsitteet ovat tutkielman tieteenalan mukaisia ja ne on 

riittävästi selitetty. 

• Lähteet on valittu järkevästi ja niitä käytetään asiantuntevasti. 

•    Johtopäätökset ovat perusteltuja ja ne ovat selkeästi yhteydessä 

kysymyksenasetteluun. 

• Kieliasussa, viittaustekniikassa ja lähdeluettelossa ei ole isoja puutteita. 

• Seminaarityöskentely on hyvää. 



 Tyydyttävät tiedot 

•    Aiheen rajaus jää epäselväksi, on liian laaja ja yleinen tai liian suppea. 

•    Tutkimuskysymys jää epäselväksi. 

• Työn rakenne on epäjohdonmukainen tai muuten epäselvä. 

•    Lähteiden valinnassa on puutteita. Lähteiden käytöstä puuttuu tulkitseva, 

kriittinen ja keskusteleva näkökulma. 

•    Käsitteiden määrittely jää puutteelliseksi. 

•    Tekijä esittää liian laajoja yleistyksiä, jotka perustuvat lähinnä arkikokemukseen. 

•    Johtopäätökset ovat puutteellisia ja heikosti perusteltuja tai toistavat vain 

aiemmin sanottua. 

• Kieliasussa, viittaustekniikassa ja lähdeluettelossa on selviä puutteita. 

• Seminaarityöskentely rajoittuu pakolliseen minimiin. 

 

Seminaarityöskentely tarkoittaa aktiivista työskentelyä koko seminaarin ajan: osallistumista, 

keskustelemista ja palautteen antamista. Tämä tarkoittaa itsenäistä toisten opiskelijoiden 

tekstien lukemista, aikatauluissa pysymistä ja itseohjautuvuutta työskentelyn eri vaiheissa ja 

tutkielman kirjoittamisprosessissa.  

Kandidaatintutkielmat lähetetään plagiaatintunnistusjärjestelmään ennen työn arviointia.  

Kurssin arviointi painottuu tutkielmaan, mutta myös muulla seminaariin liittyvällä 

työskentelyllä on merkitystä arvosanaan. Kurssin arvosana koostuu 70% tutkielmasta ja 30% 

seminaarista.  

 

 

 

 


