
SUORITUSTAPAKOHTAISET ARVIOINTIMATRIISIT, MAB-TIEDEKUNTA 

SAATTEEKSI 
MAB-tiedekunnassa perustettiin tammi-helmikuussa 2019 työryhmä, jonka tehtäväksi annettiin tiedekunnan yhteisten arviointikriteerien kehittäminen. 

Työryhmään kuului jäseniä kauppatieteiden, hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmista. Tiedekunnan yhteisten arviointikriteerien lisäksi 

työryhmä laati viisi suoritustapakohtaista arviointimatriisia, joita tutkinto-ohjelmat ja yksittäiset opettajat voivat soveltaa ja hyödyntää parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Tästä dokumentista löytyvät arviointimatriisit kattavat seuraavat opintojen suoritustavat: kirjallinen essee, esseemuotoinen tenttivastaus, 

oppimispäiväkirja, suullinen esitys sekä lukupiiri. 

Suoritustapakohtaisten arviointimatriisien tavoitteena on yhtenäistää oppimisen arviointia MAB-tiedekunnassa. Tämä lisää myös oppimisen arvioinnin 

läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta sekä yhdenvertaisuutta opiskelijoiden näkökulmasta. Selvästi esitetyt ja läpinäkyvät arviointikriteerit antavat myös 

opiskelijoille välineen tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan sekä asettaa tavoitteita opinnoilleen.   

Suoritustapakohtaisia arviointikriteerejä hyödynnetään oppimisprosessin arviointiin, mutta niitä tulee tulkita suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. 

Koska yksittäisten suoritustapojen kohdalla kyse on juuri oppimisprosessin arvioinnista, arviointikriteereissä käytetään sanaa ”oppiminen” osaamisen sijaan. 

Suoritustapakohtaiset arviointiperusteet on aina kerrattava opetuksen toteutuksen yhteydessä, ellei niitä ole erikseen esitetty esimerkiksi 

opetusohjelmatiedoissa. Arviointimatriisien tarkoitus ei ole korvata olemassa olevia tutkinto-ohjelmien kirjallisten töiden oppaita, vaan täydentää niitä 

tutkinto-ohjelmien näin halutessa. Arviointimatriisien hyödyntämisessä voidaan huomioida opintojaksojen tasot. Perus- tai aineopintojen arvioinneissa 

voidaan painottaa substanssitiedon hallintaa. Argumentaatio-, reflektio- ja analyysitaidot voivat taas korostua syventävien opintojen arvioinnissa. Lisäksi on 

syytä huomata, ettei arviointikriteereissä ja suoritustapakohtaisissa matriiseissa ole huomioitu sellaisia suoritustapoja, jotka perustuvat puhtaasti määrälliseen 

arviointiin (esimerkiksi monivalintatehtäviin tai oikein/väärin -väittämiin perustuvat tentit, laskuharjoitukset jne.).  

Arviointikriteerien ja matriisien laadinnassa on sovellettu oppimisen arviointiin laajalti käytettyjä malleja, kuten Bloomin taksonomiaa ja SOLO-taksonomiaa 

(ks. Biggs et al. 2011, 81–94, 123–124), sekä hyödynnetty muiden korkeakoulujen vastaavanlaisia arviointikriteerejä, mukaan lukien MAB-tiedekunnan 

politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kirjallisten töiden opasta (ks. lähteet). Lisäksi työryhmä otti arviointikriteerien sekä arviointimatriisien laadinnassa 

huomioon tiedekunnan tutkinto-ohjelmien koulutuksen suunnitteluryhmien välittämät kommentit ja korjausehdotukset.  

Tarkemmat ohjeet opintojen arvioinnista löytyvät Tampereen yliopiston opintojen arviointiohjeista (Tutkintosääntö 27 §). Opinnäytetöistä ja niiden 
arviointiperusteista annetaan erillinen ohje. Plagiointiin ja muuhun opintovilppiin puuttumisesta säädetään erikseen Tampereen yliopiston opiskelun eettisissä 
ohjeissa.  
 

Tekijät: Tapio Juntunen, Anna-Aurora Kork, Jarna Pasanen, Lotta-Maria Sinervo  
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KIRJALLISEN ESSEEN ARVIOINTIKRITEERIT 
Arvosana Aiheen rajaus Argumentaatio ja päätelmät Lähdeaineisto Tieteellinen esitystapa 

0 (hylätty) Aihetta ei ole rajattu. Sisältö on hyvin niukka eikä 
osoita omaa ajattelua. 

Lähdeaineistoa ei ole käytetty 
tai sitä on kopioitu. 

Esseen rakenteessa ja 
muotoseikoissa on suuria 
ongelmia. Tieteellistä 
esitystapaa ei ole noudatettu. 

1 (välttävä)  
 
tunnistaa, toistaa ja muistaa  

Aiheen rajaus on puutteellinen 
tai rajausta ei ole kuvattu. 

Oma pohdinta puuttuu, 
argumentaatio on 
luettelomainen, eikä yhteyksiä 
esitettyjen asioiden välillä tule 
esille. Käsitteiden käyttö on 
epäjohdonmukaista. 

Lähdeaineistoa on käytetty, 
mutta se ei vastaa opintojakson 
tasoa tai siinä on puutteita. 
Teemoja on käsitelty 
lähdeaineistoa referoiden. 

Esseen rakenne on 
epätasapainoinen. 
Tieteellisessä esitystavassa ja 
kielellisessä ilmaisussa on selviä 
puutteita. 

2 (tyydyttävä) 
 
ymmärtää 

Aiheen rajaus ei ole täysin 
johdonmukainen tai rajausta ei 
ole perusteltu. 

Essee osoittaa aiheen 
ymmärtämistä ja omaa 
ajattelua, mutta 
johtopäätösten perusteluissa ja 
käsitteiden käytössä on 
puutteita.  

Lähdeaineisto on pääosin 
opintojakson tason mukaista ja 
sen kattavuus on tyydyttävä. 

Esseen rakenteessa on lievää 
epätasapainoisuutta. 
Tieteellisessä esitystavassa ja 
kirjallisessa ilmaisussa on 
joitain puutteita. 

3 (hyvä) 
 
soveltaa 

Aiheen rajaus on 
johdonmukainen ja perusteltu. 

Essee osoittaa aiheen 
ymmärtämistä ja omaa 
ajattelua. Johtopäätökset ovat 
hyvin perusteltuja ja 
käsitteiden käyttö on 
johdonmukaista. 

Lähdeaineisto on opintojakson 
tason mukaista ja sen 
kattavuus on hyvä. 
Lähdeaineistoa on käytetty 
havainnollistavasti.   

Esseen rakenne on 
tasapainoinen ja tieteellinen 
esitystapa on moitteeton. 
Kielellisessä ilmaisussa voi olla 
yksittäisiä puutteita. 

4 (kiitettävä) 
 
analysoi ja yhdistelee  

Aiheen rajaus on 
johdonmukainen ja sitä on 
analyyttisesti perusteltu. 

Uusia näkökulmia on luotu 
yhdistelemällä asioita 
perustellen. Johtopäätökset on 
suhteutettu kiitettävästi 
lähdeaineistoon. Käsitteiden 
käyttö on systemaattista. 

Lähdeaineisto on opintojakson 
tason mukaista ja sen 
kattavuus on kiitettävä. 
Lähdeaineiston käsittely on 
analysoivaa ja vertailevaa.  

Esseen rakenne on 
tasapainoinen ja tieteellinen 
esitystapa on moitteeton. 
Kielellinen ilmaisu on 
kiitettävää. 

5 (erinomainen) 
 
arvioi ja oivaltaa  

Aiheen rajaus on oivaltava ja 
sitä on perusteltu kriittisesti 
suhteessa aiempaan 
tutkimukseen. 

Teksti on argumentoivaa ja 
hyvin perusteltua. 
Johtopäätökset ovat oivaltavia 
ja niitä on arvioitu kriittisesti. 
Käsitteiden käyttö on 
erinomaista. 

Lähdeaineisto ylittää 
opintojakson tason ja sen 
kattavuus on erinomainen. 
Lähdeaineiston käsittely on 
arvioivaa ja kriittistä.  

Esseen rakenne on 
tasapainoinen ja tieteellinen 
esitystapa on moitteeton. 
Kielellinen ilmaisu on 
korkeatasoista.  
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ESSEEMUOTOISEN TENTTIVASTAUKSEN ARVIOINTIKRITEERIT 
Esseemuotoisten tenttivastausten arvioinnissa korostetaan perusopinnoissa vastauksen tiedollista puolta, aine- ja syventävissä opinnoissa tämän lisäksi 

yhdistelevää, analysoivaa ja soveltavaa otetta.  

Arvosana Asiasisältö Argumentointi Kirjallinen ilmaisu 

0 (hylätty) 
 
Opiskelija ei vastaa kysymykseen.  

Asiasisältö on tiedollisesti hyvin niukka, 
esille tuodut asiat ovat virheellisiä, 
epäolennaisia tai tenttikysymyksen 
ulkopuolelta. Vastattu yleistiedon 
pohjalta.  

Tenttivastauksen argumentointi on 
puutteellista tai sekavaa.  

Tenttivastaus on jäsentymätön, ja siinä 
on huomattavia kielellisiä ja 
rakenteellisia puutteita.  

1 (välttävä) 
 
Opiskelija tarkastelee vastauksessaan 
vain yhtä olennaista näkökohtaa. 

Tenttivastauksessa on käsitelty vain yhtä 
tai muutamia olennaisia seikkoja. Vastaus 
pohjautuu tenttiaineistoon eikä sisällä 
merkittäviä asiavirheitä. 

Tenttivastauksen argumentoinnissa 
korostuu muistaminen, toistaminen ja 
listaaminen. Käsitteiden käyttö on 
epäjohdonmukaista 

Tenttivastaus on luettelomainen ja 
heikosti jäsentynyt. Siinä on selviä 
kielellisiä ja rakenteellisia puutteita. 

2 (tyydyttävä) 
 
Opiskelijan tekemät johtopäätökset 
ovat kapea-alaisia. 

Tenttivastauksessa esitetään 
tenttiaineiston kannalta olennaisia asioita, 
kuitenkin ylimalkaisesti ja/tai pinnallisesti. 

Tenttivastauksen argumentoinnissa 
korostuu tunnistaminen ja 
muistaminen, mutta vastauksessa 
pyritään hahmottamaan kokonaisuutta. 
Käsitteiden käytössä on puutteita 

Tenttivastauksessa on joitakin kielellisiä 
ja rakenteellisia puutteita 

3 (hyvä) 
 
Opiskelija käsittelee useita toisiinsa 
liittyviä näkökohtia havainnollistaen.  

Useita tenttiaineiston olennaisia asioita on 
esitetty, yhdistelty ja havainnollistettu, 
asiasisällössä ei virheellisyyksiä. 

Tenttivastauksen argumentointi on 
havainnollistavaa. Siinä korostuu 
soveltava ote ja kokonaisvaltainen 
hahmottaminen. Käsitteiden käyttö on 
johdonmukaista 

Tenttivastaus on kirjoitettu 
johdonmukaisesti ja selkeästi. 

4 (kiitettävä) 
 
Opiskelija tarkastelee olennaisia 
näkökohtia ja pystyy analysoimaan 
myös niiden välisiä suhteita. 

Tenttivastauksessa on esitetty lähes kaikki 
tenttiaineiston olennaiset asiat kattavasti. 

Tenttivastauksen argumentointi on 
yhdistelevää ja asioita toisiinsa 
suhteuttavaa. Käsitteiden käyttö on 
systemaattista. 

Tenttivastaus on rakenteeltaan 
jäsentynyt, täsmällinen ja huoliteltu. 

5 (erinomainen) 
 
Opiskelija nivoo vastauksensa 
laajempaan asiayhteyteen ja 
kontekstiin.  

Tenttivastauksessa on esitetty 
tenttiaineiston olennaiset asiat monista 
eri näkökulmista. 

Tenttivastauksen argumentointi on 
vertailevaa ja arvioivaa. Pohdinta on 
syvällistä ja jäsentynyttä. Asioiden 
välisten suhteiden ymmärrys selvästi 
näkyvissä. Käsitteiden käyttö on 
erinomaista. 

Tenttivastaus on rakenteeltaan 
tasapainoinen ja sen kirjallinen ilmaisu 
on korkeatasoista.  
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OPPIMISPÄIVÄKIRJAN ARVIOINTIKRITEERIT 
Oppimispäiväkirjan arvioinnissa painotetaan substanssitiedon hallinnan lisäksi oman oppimisen reflektointia. Luentopäiväkirjan arviointi voi kohdistua vain 

substanssitiedon hallintaan ja tieteelliseen ilmaisuun. 

 Substanssitiedon hallinta ja tieteellinen ilmaisu Oman oppimisen reflektio 

0 Päiväkirjan sisältö on hyvin niukka ja ylimalkainen. Se käsittää 
lähdeaineiston suoraa kopiontia..  

Opiskelija ei pohdi luentojen teemoja. Päiväkirja ei täytä annettuja 
muodollisia kriteereitä. Ulkoasu on sekava ja huolittelematon. 
Kieliasussa on huomattavia ongelmia. Myös palautuspäivämäärien 
noudattamatta jättäminen voi johtaa hylkäämiseen. 

Tiedonkäyttötapa: tiedon esilletuonti on epätarkkaa. 
Oppimisen taso: päiväkirja ei ole muodoltaan analyyttinen, opiskelija ei ole kuvannut omaa 
oppimisprosessiaan.  

Opiskelija ei ole panostanut riittävästi tehtävään, jotta päiväkirjan perusteella voisi arvioida 
opiskelijan osaamisen kehittymistä tai opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.  

1 Päiväkirja kuvaa joitakin luentojen keskeisiä asioita ja käsitteiden 
käyttö on epäjohdonmukaista. Päiväkirjassa on referaatinomaisia ja 
yleistietomaisia elementtejä. Lähdeaineistoa on hyödynnetty vain 
vähän tai ei ollenkaan.  

Opiskelijan oma pohdinta puuttuu tai se liittyy vain heikosti luentojen 
sisältöön. Päiväkirjalle annettujen muodollisten kriteerien 
noudattamisessa tai kieliasussa on puutteita.  

Tiedonkäyttötapa: kuvaileva ja toteava 
Oppimisen taso: oppimispäiväkirja perustuu asioiden tunnistamiseen, muistamiseen ja 
toistamiseen. Opiskelija näyttää, että tietää (luettelee, toistaa, kuvailee, määrittelee, 
tunnistaa, otsikoi). 

Ymmärtämisen taso: niukka, opiskelija osoittaa oppineensa käsitteitä ja määritelmiä, mutta 
asioiden ja kokonaisuuden hahmottamisessa on epäjohdonmukaisuutta tai 
väärinymmärryksiä. Omaa ajattelua tai oppimisprosessin kuvausta on niukasti tai se on 
pinnallista.  

2 Päiväkirjassa esitellään luentojen pääsisällöt, mutta käsitteiden 
käytössä on puutteita. Lähdeaineistoa on hyödynnetty, mutta 
luentojen aiheiden, teoriatiedon ja esimerkkien välisiä yhteyksiä ei ole 
tunnistettu.  

Opiskelijan omaa pohdintaa on jonkin verran, mutta 
argumentaatiossa on puutteita. Päiväkirja täyttää pääsääntöisesti sille 
annetut muodolliset kriteerit. Kieliasussa on joitakin ongelmia.  

Tiedonkäyttötapa: ymmärtävä 
Oppimisen taso: oppimispäiväkirja perustuu tiedon merkityksen ja tarkoituksen 
tavoittamiseen. Opiskelija osoittaa aiheen ymmärtämistä (selittää, kuvaa, tiivistää, 
tulkitsee, laajentaa, muokkaa, mittaa). 

Ymmärtämisen taso: opiskelija pohdiskelee ja ymmärtää asioita, mutta ei ole vielä 
muodostanut asioista kokonaiskuvaa eikä pysty soveltamaan oppimaansa. Omien 
näkökulmien esiin tuominen on puutteellista. Omaa oppimisprosessia tai ajattelun 
kehittymistä on reflektoitu jonkin verran. 

3 Päiväkirjassa yhdistellään ja havainnollistetaan luentojen pääsisältöjä. 
Lähdeaineistoa on hyödynnetty hyvin. Asiasisältö on virheetön. 
Johtopäätökset ovat perusteltuja ja käsitteiden käyttö on 
johdonmukaista.  

Opiskelija pohtii luentojen teemoja ja perustelee omia 
argumenttejaan. Päiväkirja täyttää kaikki sille annetut muodolliset 
kriteerit ja sen kieliasu on hyvä.  

Tiedonkäyttötapa: soveltava 
Oppimisen taso: oppimispäiväkirja perustuu tiedon käyttämiseen. Opiskelija näyttää, että 
pystyy käyttämään oppimaansa (havainnollistaa, löytää ratkaisuja, suoriutuu, ratkaisee, 
valitsee keinoja). 

Ymmärtämisen taso: asioiden välisten suhteiden ymmärtäminen, opiskelija hahmottaa 
kokonaiskuvan ja tunnistaa teoreettisen tiedon sovelluksia. Omaa oppimisprosessia on 
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kuvattu niin hyvin, että sen perusteella on mahdollista arvioida opiskelijan ymmärryksen 
kehittymistä suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. 

4 Päiväkirja täyttää yllämainitut kohdat. Sen lisäksi päiväkirja on hyvin 
jäsennelty ja huoliteltu. Luentojen keskeisiä teemoja yhdistellään 
analyyttisesti. Käsitteiden, esimerkkien ja lähdeaineistojen käyttö on 
kiitettävää.  

Opiskelija erittelee ja pohtii luentoja kokonaisuutena sekä perustelee 
argumentteja luontevasti. Päiväkirja täyttää kaikki sille annetut 
muodolliset kriteerit ja sen rakenne ja kieliasu ovat moitteettomia.  

Tiedonkäyttötapa: analysoiva 
Oppimisen taso: oppimispäiväkirja perustuu päättelemiseen, asioiden väliset suhteet 
nähdään osana kokonaisuutta. Opiskelija näyttää, että löytää olennaiset asiat (analysoi, 
debatoi, erottelee, yleistää, tekee johtopäätöksiä, jäsentää, päättelee).  

Ymmärtämisen taso: syvällinen, opiskelija sijoittaa uudet asiat laajempaan kokonaisuuteen 
ja aiemmin opittuun. Hän osoittaa pystyvänsä tiedon soveltamiseen muodostamalla oman 
perustellun käsityksen ja näkökulman asiasta. Oman ajattelun kehittyminen ja 
oppimisprosessi ovat selkeästi esillä ja kattavasti reflektoituja, mikä osoittaa 
osaamistavoitteiden saavuttamisen.  

5 Päiväkirja täyttää yllämainitut kohdat. Sen lisäksi päiväkirjassa 
arvioidaan kriittisesti ja pohditaan syvällisesti luentojen keskeisiä 
teemoja eri näkökulmista. Teksti on argumentoivaa, jäsentynyttä ja 
näkökulmat on oivaltavasti perusteltu. Lähdeaineistoa on hyödynnetty 
erinomaisesti.  

Opiskelija on muodostanut luentojen kokonaisuudesta oman 
perustellun synteesin, johon liittyviä argumentteja on arvioitu 
kriittisesti. Päiväkirja täyttää erinomaisesti sille annetut muodolliset 
kriteerit. Päiväkirjan rakenne ja kieliasu ovat huoliteltuja.  

Tiedonkäyttötapa: syntetisoiva ja arvioiva  
Oppimisen taso: oppimispäiväkirja perustuu käsitteiden yhdistelemiseen luovasti ja 
omaperäisesti. Opiskelija osoittaa, että pystyy luomaan kokonaisuuksia (suunnittelee, 
tuottaa, yhdistelee) ja arvioimaan tietoa, ideoita, menettelyjä ja ratkaisuja (vertailee, 
valitsee, päättelee, kontrastoi, kehittää kriteerit, arvostaa). 

Ymmärtämisen taso: syvällinen, opiskelija yhdistää uusia asioita laajempaan 
kokonaisuuteen ja aiemmin opittuun. Hän osoittaa pystyvänsä tiedon ja ratkaisujen 
arvioimiseen muodostamalla oman perustellun käsityksen asiasta. Hän pohtii asioita 
kriittisen analyyttisesti. Oman ajattelun ja oppimisen edistyminen on esitetty 
erinomaisesti. Luennon teemoja on kyetty yhdistelemään oivaltavasti, mikä osoittaa 
aiheen syvällisen ymmärtämisen. 
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SUULLISTEN ESITYSTEN ARVIOINTIKRITEERIT 
Suullisten esitysten sisältö ja johtopäätökset ovat keskeisin arviointikohde. Näiden lisäksi voidaan arvioida myös esityksen rakennetta, materiaaleja ja 

aineistoja sekä esitystapaa.  

Arvosana Sisältö ja johtopäätökset Rakenne, esitysmateriaalit ja lähdeaineisto Suullinen esitystapa 

0 (hylätty) Esitys ei vastaa tehtävänantoa, eikä siinä 
esitettyjä johtopäätöksiä ole perusteltu. 

Esitys on sekava tai siinä ei ole rakennetta. 
Lähdeaineisto ei sovi tieteelliseen esitykseen eikä 
esityksessä ole hyödynnetty havainnollistavia 
visuaalisia tai muita materiaaleja. 

Esitykseen ei ole valmistauduttu ja aihepiriin 
sanastoa ei ole ymmärretty tai sitä ei 
sovelleta lainkaan. Yleisöä ei ole huomioitu. 

1 (välttävä) Esityksen sisältö vastaa tehtävänantoa joiltain 
osin. Keskeiset johtopäätökset on johdettu 
osittain lähdeaineistosta, mutta ne jäävät 
irrallisiksi esityksen kokonaisuudesta. 
Esityksen tavoitteiden ja tutkimusongelman 
määrittelemisessä on puutteita. 

Esityksen rakenne on epätasapainoinen. 
Lähdeaineisto on niukka, perustuen lähinnä 
informaaleihin ja ei-tieteellisiin lähteisiin. 
Esityksessä käytettyjen aineistojen sekä muiden 
materiaalien yhteys teemaan jää epäselväksi. 
Visuaaliseen esitystapaan tai muihin 
materiaaleihin ei ole panostettu.  

Esitys perustuu lähinnä valmistellun 
visuaalisen materiaalin toistamiseen. 
Aihepiirin sanaston omaksumisessa ja 
soveltamisessa on puutteita tai 
väärinymmärryksiä. Kontakti yleisöön on 
vähäistä eikä kohdeyleisöä ole huomioitu.  

3 (hyvä) Esitys vastaa tehtävänantoa ja sen 
tutkimusongelma on perusteltu ja esitetty 
hyvin. Esityksen sisältö tarjoaa kattavan 
katsauksen teemaan ja siinä tehdyt 
johtopäätökset ovat loogisia ja ne on esitetty 
selkeästi. 

Esityksen rakenne on tasapainoinen. 
Lähdeaineistot liittyvät selkeästi käsiteltävään 
aihepiiriin. Esityksessä hyödynnetyt visuaaliset ja 
muut materiaalit ovat hyvin valmisteltuja ja 
tukevat esitettyjä johtopäätöksiä.  

Esitystapa on hyvin valmisteltu. Aihepiirin 
sanaston omaksuminen ja soveltaminen on 
virheetöntä. Yleisö huomioidaan esityksessä. 

5 (erinomainen) Esityksen tavoitteet ja tutkimusongelma ovat 
esitetty analyyttisesti sekä kriittisesti 
suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. 
Esityksen sisältö valaisee teemaa oivaltavasti 
ja monipuolisesti. Johtopäätökset tarjoavat 
innovatiivisen näkökulman käsiteltävään 
teemaan. 

Esityksen rakenne on tasapainoinen ja selkeä. 
Lähdeaineisto soveltuu erinomaisesti tehtävän 
ratkaisemiseen ja lähdeaineistoon liittyviä valintoja 
on tarkasteltu kriittisesti. Esitys sekä sitä tukevat 
visuaaliset ja muut materiaalit ovat erinomaisesti 
valmisteltuja, ja ne syventävät suullisen esityksen 
johtopäätöksiä.  

Esitys on asiantunteva ja siitä näkyy 
perehtyneisyys aihepiiriin. Aihepiirin 
sanaston soveltaminen on oivaltavaa ja 
linkittyy luovasti aikaisempaan tutkimukseen. 
Kontakti yleisöön on jatkuvaa ja luontevaa, ja 
esitys on valmisteltu kohdeyleisölle. 
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LUKUPIIRIN ARVIOINTIKRITEERIT 
Lukupiiri on opiskelijoiden itsenäisesti organisoima, mutta opettajan kanssa rakenteeltaan ja aineistoltaan etukäteen sovittu suoritus (lukupiiristä 

koostettava ryhmäportfolio). Lukupiirin osanottajat saavat saman arvosanan.  

Arvosana Asiasisältö ja johtopäätökset Ryhmän toiminta ja reflektio Kirjallinen ilmaisu 

0 (hylätty) 
 
 

Lukupiirin kirjallinen dokumentaatio ei 
vastaa opintojakson tai sovitun aineiston 
asiasisältöä. 

Lukupiirin kirjalliset tuotokset ovat puutteellisia, 
ylimalkaisia ja referaatinomaisia. Dokumentaatiosta ei 
ole mahdollista arvioida ryhmän toimintaa tai sitä, onko 
lukupiiri saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. 

Tuotokset eivät vastaa tieteellisen 
esitystavan minimivaatimuksia. 

1 (välttävä) 
 
 

Lukupiirin kirjallisessa dokumentaatiossa 
opintojakson ja sovitun aineiston 
asiasisältöä on käsitelty niukasti. 
Asiasisällön esittämistä leimaa 
luettelomaisuus, hajanaisuus ja 
epäjohdonmukaisuus. 

Lukupiirin kirjallisista tuotoksista ilmenee niukasti 
keskustelujen anti ja niissä on virheellisyyksiä. Ryhmän 
toiminnan kuvaus on pinnallista ja pohdinnassa ja 
ymmärryksessä on epäjohdonmukaisuuksia. 

Tieteellisen esitystavan 
muotoseikoissa, tuotosten 
rakenteessa ja ilmaisussa on 
merkittäviä puutteita. 

2 (tyydyttävä) 
 
 

Opintojakson ja sovitun aineiston keskeiset 
teemat ovat esillä ohuesti lukupiirin 
kirjallisissa tuotoksissa, mutta niitä on 
pyritty hahmottamaan kokonaisuutena. 

Keskustelun ja oman ajattelun kehittymisen reflektointi 
on heikosti dokumentoitua. Ryhmän toiminnan kuvaus 
on niukkaa ja puutteellista, mutta osoittaa kuitenkin 
ymmärryksen alustavaa kehittymistä. 

Tieteellisen esitystavan 
muotoseikkoja on pyritty 
seuraamaan, mutta niissä sekä 
kielellisessä ilmaisussa on puutteita. 

3 (hyvä) 
 
 

Lukupiirin kirjallisessa dokumentoinnissa 
opintojakson ja sovitun aineiston keskeiset 
teemat ovat esitetty virheettömästi ja 
niiden välisiä suhteita on pyritty 
jäsentämään. 

Alustusten, keskustelujen ja reflektoinnin eteneminen on 
kirjattu hyvin lukupiirin kirjallisiin tuotoksiin. Ryhmän 
toiminnan kuvauksen perusteella on mahdollista 
arvioida, että lukupiiriin osallistuneiden ajattelu ja 
ymmärrys on kehittynyt hyvin suhteessa opintojakson 
osaamistavoitteisiin. 

Lukupiirin tuotokset on kirjoitettu 
tieteellisen esitystavan mukaisesti 
eikä kieliasussa ole merkittäviä 
puutteita. 

4 (kiitettävä) 
 
 

Lukupiirin kirjallisessa dokumentoinnissa 

opintojakson ja sovitun aineiston 

asiasisältöä on käsitelty kattavasti ja 

johdonmukaisesti, minkä lisäksi lukupiiri on 

mahdollistanut aihepiirin analyyttisen 

tarkastelun. 

Alustukset, keskustelut ja reflektointi on dokumentoitu 
kattavasti lukupiirin kirjallisiin tuotoksiin.  Ne osoittavat 
oman ajattelun kehittymistä sekä kykyä kirjallisuuden 
sekä oman oppimisen kriittiseen arviointiin. 
Osaamistavoitteet on selkeästi saavutettu. 

Lukupiirin tuotokset on kirjoitettu 
tieteellisen esitystavan mukaisesti ja 
kieliasu on moitteeton.  

5 (erinomainen) 
 
 

Lukupiirin kirjallisessa dokumentoinnissa 
sovitun aineiston asiasisältöä on käsitelty 
laajasti sekä kriittisesti arvioiden, minkä 
lisäksi lukupiirissä on saavutettu oivaltavia 
näkökulmia opintojakson aihepiiriin. 

Lukupiirin kirjallisissa tuotoksissa on dokumentoitu 
erinomaisesti ryhmän keskustelut, kriittinen pohdinta ja 
oman ajattelun edistyminen. Lukupiirin esiin nostamia 
keskusteluteemoja yhdistellään oivaltavasti, mikä 
osoittaa erinomaista aihealueen hallintaa ja valmiutta 
käsitellä sitä ryhmässä kriittisen analyyttisesti. 

Lukupiirin tuotokset on kirjoitettu 
tieteellisen esitystavan mukaisesti ja 
kielellisesti korkeatasoisesti. 
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Lähteet 
 

Tampereen yliopiston päätökset ja ohjeistukset 

Arviointiohje (TUNI/233/012/2018), vahvistettu konsistorissa  20.11.2018: https://intra.tuni.fi/handbook?page=2198 (vaatii kirjautumisen intraan).  
  
Opiskelun eettiset ohjeet ja niiden rikkomusten käsittely (luonnos; lopullista versiota ei ollut tätä laadittaessa vielä vahvistettu). 
  
Osaamistavoitteiden taso ja arviointiperusteet (TUNI/179/500/2018), provostin päätös, 19.9.2018.   
  
Tutkintosääntö, hyväksytty konsistorissa 23.10.2018/26.3.2019. https://intra.tuni.fi/handbook?page=2264 (vaatii kirjautumisen intraan).  

 
Kirjalliset lähteet 

Biggs, John B. & Tang, Catherine So-kum (2011): Teaching for Quality Learning at University. New York: Open University Press. 

Muut vastaavat arviointimallit ja oppaat 

AALTO: Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos. Ohjeet luentopäiväkirjan kirjoittamiseen. 

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/200556/mod_resource/content/2/Ohjeet%20luentop%C3%A4iv%C3%A4kirjan%20kirjoittamiseen_final.pdf  

HEL: teologinen tiedekunta, Oppimispäiväkirjaohje https://blogs.helsinki.fi/tutkivakirjoittaminen/files/2017/12/Teol-luentopaivakirjaohje.pdf  

JUY: Psykologian laitos, arviointikriteerit. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tentit-kokonaisuudet-ja-

arviointi/arviointikriteerit  

POL: Johtamiskorkeakoulu. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma. Opas kirjallisiin töihin. 

https://www.uta.fi/opiskelunopas/sites/opiskelunopas/files/inline-files/POL_opas_kirjallisiin_toihin_2018_0.pdf  

UEF: Tieto- ja viestintätekniikan käytön oppaita ja oppimateriaaleja. https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=11600800  

https://intra.tuni.fi/handbook?page=2198
https://intra.tuni.fi/handbook?page=2264
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/200556/mod_resource/content/2/Ohjeet%20luentop%C3%A4iv%C3%A4kirjan%20kirjoittamiseen_final.pdf
https://blogs.helsinki.fi/tutkivakirjoittaminen/files/2017/12/Teol-luentopaivakirjaohje.pdf
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tentit-kokonaisuudet-ja-arviointi/arviointikriteerit
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tentit-kokonaisuudet-ja-arviointi/arviointikriteerit
https://www.uta.fi/opiskelunopas/sites/opiskelunopas/files/inline-files/POL_opas_kirjallisiin_toihin_2018_0.pdf
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=11600800

