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Esseen ohjeistus

Essee on pienmuotoinen tieteellinen kirjoitelma, jonka tarkoituksena on, että opiskelija

osoittaa hallitsevansa asiakokonaisuuden sekä sisällöllisesti että kirjallisesti.

Essee voi olla itsenäinen opintosuoritus, kirjatentin korvaava suoritus tai osa opinto-

jaksoa. Opintojaksoihin liittyviin esseesuorituksiin annetaan erilliset ohjeet aina ope-

tuksen yhteydessä.

Esseen rakenne

1.Kansilehti

Sisältää otsikon, tekijän, opiskelijanumeron, päivämäärän, opintojakson  nimen ja opin-

topistemäärän

2. Sisällysluettelo

3.Johdanto

Tarkoituksena herättää lukijan mielenkiinto ja johdattaa esseen aiheeseen. Johdan-

nossa esitetään tavallisesti tutkimuskysymykset, perustelut kirjoitukselle, lähestymisen

näkökulma yleinen teema johon aihe liittyy.

4.Teksti

Teksti jaetaan mielekkäisiin osiin, jotka otsikoidaan. Kappalejaon olisi hyvä muodostaa

tasapainoinen kokonaisuus, eikä muutaman rivin kappaleita ei pidä käyttää.

5.Lopuksi/yhteenveto/keskustelu

Essee päätetään kappaleeseen, jossa esitetään yhteenvetona keskeiset tulokset ja

keskustellaan tulosten merkityksestä.

6. Kirjallisuus

7. Mahdolliset liitteet
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Taulukot ja kuviot nimetään ja numeroidaan.

Esseen ulkoasu ja tekstinasettelu

-kirjasin: Times New Roman (fonttikoko 12)

-riviväli 1.5

-molemmat reunat tasataan ja sivut numeroidaan

-pituus riippuu annettavasta opintopistemäärästä ja opintojaksokohtai-

sista ohjeista

Esseen sisältö

Essee ei saa olla pelkkää referointia kirjallisuudesta, vaan siinä tulee olla omaa poh-

dintaa. Kirjallisuutta kommentoidaan, sen kanssa voi keskustella ja käydä eräänlaista

vuoropuhelua. Tällöin omat mielipiteet ja ajatukset erottuvat selkeämmin muusta ma-

teriaalista. Lisäksi on myös mahdollista vertailla useampaa teosta tai teosten osia

keskenään. Kaikkea esseen pohjana olevaa materiaalia tulee tarkastella itsenäisesti,

kriittisesti, perustellusti ja asiallisesti. Essee tulee kirjoittaa tieteelliselle kirjoittamiselle

annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tekstin ei tarvitse olla puisevaa, vaan siinä saa

näkyä kirjoittajan persoonallisuus.

Esseen aiheen rajaus ja näkökulman valinta on ensiarvoisen tärkeää. Oli essee sitten

itsenäinen opintosuoritus tai kirjatentin korvaava suoritus, se kannattaa rajata ongel-

makeskeisesti. Tällöin esseessä tarkastellaan tiettyä kysymystä tai teemaa.

Huolellinen lähdeviitteiden käyttö on myös esseessä tärkeää. Lähdeviitteiden avulla

kirjoittaja erottaa kirjoittajan oman ja muualta peräisin olevan aineksen toisistaan.

Lähdeviitteiden ja lähdeluettelon tekemiseen saat ohjeita mm. täältä:

- Sosiologia-lehden ohjeet

- Lähdeviittausohjeet sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa

http://www.sosiologia.fi/ohjeet.htm
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/sospolsostyo/opiskelu/opiskeluohjeita/Documents/lahdeviitteet.pdf
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Esseen arviointi
Esseen arvostelussa otetaan huomioon esseen sisältö, sen vastaavuus valittuun ai-

heeseen, lähdemateriaalin käyttö, esseen pituus sekä huolellisuus. Koska essee ei

ole referaatti, arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota myös oman pohdinnan

osuuteen. On huomattava, että esseen arvioinnin kriteerit tulevat asteittain vaativam-

miksi siirryttäessä perusopinnoista aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Lisäksi ar-

vosanassa voidaan puutteita jollain osa-alueella kompensoida menestyksellä jollain

toisella osa-alueella. Essee tulee kirjoittaa kulloinkin voimassaolevien ohjeiden mu-

kaan.
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