
OHJEET TENTTISUORITUKSEN TEKEMISEEN ESSEELLÄ (Markku Koivusalo) 

Esseen aihe 

 Esseen aihetta voi ehdottaa itse tenttijälle tai aihetta voi pyytää tenttijältä.  

 Aihe on kuitenkin aina hyväksyttävä tenttijällä ennen työn aloittamista.  

 Aihetta on syytä esittää vasta kun on jo tutustunut tentittävään kirjallisuuteen.  

 Aiheen on liittyvä keskeisesti tentittävään kirjallisuuteen ja katettava kaikki tentittävät kirjat. 

 Aihetta on syytä esittää vasta kun on jo tutustunut tentittävään kirjallisuuteen.  

Muodolliset vaatimukset 

 Sisältö on tietenkin määrää tärkeämpi, mutta muodollisesti esseen on oltava noin 12 sivun pituinen. 

Vähintään 10 sivua ja enintään 15 sivua.  

 Käytä Times Roman 12 kirjaisintyyppiä ja riviväliä puolitoista.  

 Essee on palautettava joko word tai pdf tiedostona.  

 Tiedoston nimestä on käytävä selväksi suoritettava opintojakso, esseen tekijän nimi ja käsiteltävä aihe. Malli: 

VALSS330_Virtanen_Arendt 

 Esseessä on käytettävä tieteellistä viittausjärjestelmää. Kaikki suorat lainaukset on merkittävä sivukohtaisesti. 

Myös kaikki muut viittaukset on merkittävä.  

 Essee on palautettava joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kuitenkin esseessä saa olla käytetty vain yhtä 

kieltä. Suomenkieliseen esseeseen on kaikki lainaukset käännettävä suomeksi. Vastaavasti englanninkielisen 

ja ruotsin kielisen esseen on oltava kauttaaltaan englantia tai ruotsia.  

Esseen sisältö 

 Esseessä on osoitettava että tenttijä on lukenut tarkasti tentittävän kirjallisuuden kokonaisuudessaan ja 

miettinyt sitä omaehtoisesti.  

 Pelkkä kirjojen referointi ei kelpaa vaan kirjoittajan on pohdittava myös omaehtoisesti teosten sisältöä ja 

argumentteja.  

 Kaiken omaehtoisen pohdinnan on kuitenkin liityttävä kiinteästi koko tentittävään aineistoon. Omat yleiset 

tai aineiston ulkopuolelta tehdyt pohdinnat eivät kelpaa tenttisuoritukseksi.  

 Vastaavasti aineistosta ei voi erottaa vain pientä osaa esseen aiheeksi. 

 Pyri esseessä ennemmin käsitteelliseen analyysiin ja argumentointiin kuin mielipiteiden esittämiseen.  

Yleistä kirjoittamisesta 

 Muista, että akateeminen artikkeli on eri asia kuin mielipidekirjoitus, journalistinen artikkeli tai raportointi. 

Huomioi argumentaatio, käsitteet sekä teoreettinen tai empiirinen koherenssi.  

 Älä kirjoita mitään mitä et itse ymmärrä. 

 Vältä tyhjää tieteellistä retoriikkaa jos sisältö puuttuu. Vakuuttavuuden yritys voi olla hyvin epävakuuttava. 

Parempi tiedostaa puutteet ja rajat kun yrittää peittää niitä 

 Ei tarvitse peittää persoonallista tyyliä. Kirjoita tekstiä, jota itse lukisit mielelläsi työksesi. Muista kuitenkin 

ettei mikään tyyli korvaa argumentaatiota tai sisältöä. 

Plagiointi 

 Älä yritä plagioida. Johtaa automaattiseen hylkäykseen ja mahdollisiin muihin seuraamuksiin.  

 Selkeää plagiointia on copy/paste tekniikalla tehty essee. 

 Toisten ajatusten käyttäminen ja niihin viittaaminen ei ole plagiointia vaan kuuluu tieteelliseen käytäntöön. 

Ole kuitenkin tällöin erittäin huolellinen viittauksien kanssa. Suorat viitteet on aina merkittävä selkeästi ja 

myös toisten ajatuksia ja käsitteitä referoivissa ja analysoivissa osissa viitattava näihin.  

Katso myös yleiset valtio-opin esseiden ohjeet nettisivuilta:  

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/esseet-tehtavat/valtio-oppi/essee 


