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Heikki Salomaa: Soveltavien opintojen esseesuoritukset 

 

OHJEET ESSEEN LAATIMISEKSI  

 

Essee voi olla itsenäinen opintosuoritus, kirjatentin korvaava suoritus tai osa luentokurssia. 

Tässä esitetyt ohjeet koskevat kahta ensin mainittua esseetyyppiä. Kursseihin liittyviin 

esseesuorituksiin annetaan erilliset ohjeet opetuksen yhteydessä. Opiskelija voi itsenäisesti 

valita esseensä pohjana olevan teoksen tai teokset tutkintovaatimuksissa olevasta 

valikoimasta tai erillisestä luettelosta, jos sellainen on. Kirjatentin korvaavista 

esseesuorituksista tulee sopia etukäteen opintojakson vastuullisen opettajan kanssa. 

Esseet palautetaan vastuulliselle opettajalle hänen vastaanottoaikanaan tai lähetetään 

sähköpostitse hänelle. Esseesuoritusten palautusaikataulu on vapaa, jos opinto-oppaassa niin 

erikseen sanotaan. Muuten esseet palautetaan sopimuksen mukaan. 

 

ESSEEN SISÄLLÖSTÄ 

Esseen eli pohtivan tieteellisen kirjoitelman (pienoistutkielman) voi laatia monella tavalla. 

Tärkeintä on esseen rajaus, näkökulman valinta ja idea, jotka kiteytyvät myös esseen 

otsikossa. Oli essee sitten itsenäinen opintosuoritus tai kirjatentin korvaava essee, se 

kannattaa rajata ongelmakeskeisesti. Tällöin tarkastellaan tiettyä kysymystä tai teemaa.  

Yksi teos ei riitä esseen kirjoittamiseen, vaan aina on käytettävä apuna muutakin aiheeseen 

liittyvää lähdekirjallisuutta. Lisämateriaali voi olla esim. aihetta koskevaa kirjallisuutta, 

kirja-arvosteluja ym. Näin myös silloin, kun esseellä korvataan kirjatentti. Esim. 2 op:n 

esseen tulisi perustua 3-4 päälähteeseen, jotka voivat olla kirjoja tai tieteellisiä artikkeleita, 

sekä lisäksi niitä täydentävään muuhun materiaaliin. 

 

ESSEEN KIRJOITTAMISESTA  

 

Essee ei tarkoita teosten sisällysluettelon kertausta tai kirjan referointia suorasta lauseiden 

tai kappaleiden varastamisesta puhumattakaan. Hyvänä ohjeena on, että kirjallisuutta voi 

kommentoida, sen kanssa voi keskustella ja käydä eräänlaista vuoropuhelua. Tällöin omat 

mielipiteet ja ajatukset erottuvat selkeämmin muusta materiaalista. Lisäksi on myös 

mahdollista vertailla useampaa teosta tai teosten osia keskenään. 

 

Puhtaan referaatin laatiminen ei ole kovin mielekäs suoritustapa missään yhteiskunnallisten 

soveltavien opintojen opintojaksoista. Pikemminkin esseen ja referaatin välimuoto tai kirjoja 

teologin työelämätodellisuuteen soveltava essee on opiskelijalle hyödyllinen. Mieti siis 

urasuunnitelmiasi ja selvitä itsellesi, miten haluat kurssin aiheesta syventää ja laajentaa 

osaamistasi. Muotoile otsikkosi sitä vastaava kysymys ja laadi essee tämän omaa 

ammatillista kehittymistäsi palvelevan teeman pohjalta. 
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Tämän lisäksi lukijan on saatava selville, mistä materiaali on peräisin. Siksi esseessä onkin 

käytettävä lähdeviitteitä yhtä tarkasti kuin proseminaari- ja seminaariesitelmissä. 

Lähdeviitteiden käyttäminen on pakollista, sillä se on paras keino erottaa kirjoittajan oma ja 

muualta peräisin oleva aines toisistaan. Tarkempia ohjeita lähteiden käytöstä opiskelija saa 

kandidaatinn tutkielman metodiseminaarissa. Kaikkea esseen pohjana olevaa materiaalia 

tulee tarkastella itsenäisesti, kriittisesti, perustellusti ja asiallisesti. 

 

KRITEEREISTÄ 

Esseet kirjoitetaan 1,5 rivivälillä. Yhtä opintopistettä vastaavan esseen suositeltava pituus on 

8 liuskaa ja kahta opintopistettä vastaavan esseen noin 15 liuskaa. Huomattakoon, että 

tärkeintä on tietenkin esseen sisältö, ei sen pituus.  

 

Essee jaetaan pää- ja alalukuihin, jolloin sisältö rakentuu loogiseksi kokonaisuudeksi. 

Numeroitujen tekstisivujen lisäksi esseessä tulee olla erilliset kansi-, sisällys ja 

lähdeluettelosivut. Kansilehdelle merkitään kirjoittajan nimi, opiskelijanumero 

sähköpostiosoite. Samaten mainitaan esseen nimi ja päiväys, opintojakson nimi sekä 

opintoviikkomäärä.  

 

Esseestä annetaan sopimuksen mukaan arviointi asteikolla 1-5 tai suoritusmerkintä 

hyväksytty/hylätty.  

 

TOIMITTAMINEN 

Essee toimitetaan opettajalle joko tulostettuna ja nidottuna tai sähköpostitse. 

Sähköpostiviestin liitteenä toimitetun esseen nimen tulee olla muotoa: 

Nieminen_2424302_essee1. Sukunimeä seuraa siis opintojakson koodi ja viimeisenä 

nimessä ilmaistaan, että kysymys on esseesuorituksesta ja jos niitä on useampi, kerrotaan  

mikä on esseen järjestysnumero. 
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