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MAB-TIEDEKUNNAN YHTEISET ARVIOINTIKRITEERIT 

SAATTEEKSI 
Tampereen yliopiston provostin päätöksen (TUNI179/500/2018) mukaisesti opintojaksoille kuvataan osaamistavoitteiden lisäksi arviointikriteerit vähintään 

arvosanoille 1, 3 ja 5. Lisäksi opintojaksoille, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty, kuvataan hyväksytyn suorituksen arviointikriteerit (taso voi 

vaihdella opintojaksosta riippuen). MAB-tiedekunnassa perustettiin tammi-helmikuussa 2019 työryhmä, jonka tehtäväksi annettiin tiedekunnan yhteisten 

arviointikriteerien kehittäminen edellä mainittuihin tarpeisiin. Työryhmään kuului jäseniä kauppatieteiden, hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-

ohjelmista.  

Yhteisiä arviointikriteerejä sovelletaan kaikkiin MAB-tiedekunnan opintojaksoihin. MAB-tiedekunnan yhteiset arviointikriteerit on esitetty arvosanoille 0 

(hylätty), 1 (välttävä), 3 (hyvä) ja 5 (erinomainen). Asteikolla hyväksytty-hylätty kuvatun hyväksytyn suorituksen arviointikriteeriksi suositellaan yhteisten 

arviointikriteerien tasoa 3 (hyvä). 

Yhteisten arviointikriteerien tavoitteena on yhtenäistää oppimisen ja osaamisen arviointia MAB-tiedekunnassa. Tämä lisää myös oppimisen ja osaamisen 

arvioinnin läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta sekä yhdenvertaisuutta opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi yhteiset arviointikriteerit tarjoavat opiskelijoille 

välineen tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan sekä asettaa tavoitteita opinnoilleen. Tämän dokumentin kolmannelta sivulta löytyvä matriisi tarjoaa 

yksityiskohtaisemman mallin yhteisten arviointikriteerien tulkitsemiseen opetuksen yhteydessä.  

Lisäksi edellä mainittu työryhmä on laatinut viisi suoritustapakohtaista arviointimatriisia, joita tutkinto-ohjelmat sekä yksittäiset opettajat voivat halutessaan 

hyödyntää osana opetusta. Suoritustapakohtaiset arviointimatriisit löytyvät opiskelijan oppaasta kirjallisten töiden ohjeiden yhteydestä: 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4653/7663. 

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   

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4653/7663


2 
 

MAB-TIEDEKUNNAN YHTEISET ARVIOINTIKRITEERIT (TIIVISTETYSTI) 
0 (hylätty): Oppimista leimaa yleistietomaisuus, tai sitä on vaikea arvioida näytön niukkuudesta johtuen. Peruskäsitteiden ja ilmiöiden hallinnassa on selviä 

puutteita. 

1 (välttävä): Oppimisessa näkyy pääosin tunnistaminen, toistaminen sekä muistaminen. Opiskelija tunnistaa ja määrittelee joitakin aiheeseen liittyviä 

peruskäsitteitä ja ilmiöitä. 

3 (hyvä): Oppimisessa näkyy havainnollistaminen, soveltaminen ja aihepiirien kokonaisvaltainen hahmottaminen. Opiskelija tunnistaa ja määrittelee 

aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt sekä hahmottaa näiden välisiä suhteita. 

5 (erinomainen): Oppimisessa näkyy tiedon ja eri näkökulmien syvällinen analysointi sekä vertaileva ja arvioiva ote. Opiskelija jäsentää eri käsitteitä ja 

ilmiöitä asiantuntevasti sekä arvioi niiden välisiä suhteita ja kokonaisuutta kriittisesti. 
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YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT 
 OPPIMINEN JA TIEDOT TAIDOT 

0 

Oppimisessa näkyy 
yleistietomaisuus, 
eikä opiskelija osoita 
osaamistaan 
riittävässä määrin.  

Peruskäsitteiden ja 
ilmiöiden hallinnassa on 
selkeitä puutteita. 

Asianmukaista 
lähdeaineistoa ei 
tunnisteta tai 
hyödynnetä. 

Aihealuetta koskeva 
suullinen ja/tai 
kirjallinen viestintä 
on epäselvää. 

Palautteen antaminen 
ja vastaanottaminen 
tuottaa vaikeuksia. 

Opiskelija ei toimi 
vuorovaikutteisesti ryhmässä. 
Hän ei sitoudu 
ryhmätyöskentelyn 
toimintatapoihin eikä ota 
vastuuta omasta 
työskentelystään. 

1 

Oppimisessa näkyy 
pääosin 
tunnistaminen, 
toistaminen sekä 
muistaminen. 

Opiskelija tunnistaa ja 
määritellä joitakin 
aiheeseen liittyviä 
peruskäsitteitä ja 
ilmiöitä. 

Opiskelija tunnistaa ja 
hyödyntää 
asianmukaista 
lähdeaineistoa. 

Opiskelija viestii 
aihealueesta 
selkeästi sekä 
suullisesti että 
kirjallisesti. 

Opiskelija antaa ja 
vastaanottaa 
palautetta, mutta ei 
hyödynnä saamaansa 
palautetta 
oppimisprosessissaan. 

Opiskelija toimii ryhmän 
jäsenenä mutta ottaa vastuun 
vain omasta 
suoriutumisestaan. 
Sitoutumisessa 
ryhmätyöskentelyn 
toimintatapoihin on puutteita. 

3 

Oppimisessa näkyy 
havainnollistaminen, 
soveltaminen ja 
aihepiirien 
kokonaisvaltainen 
hahmottaminen. 

Opiskelija tunnistaa ja 
määrittelee useita 
aiheeseen liittyviä 
peruskäsitteitä ja ilmiöitä 
sekä hahmottaa näiden 
välisiä suhteita. 

Opiskelija yhdistelee ja 
vertailee asianmukaista 
lähdeaineistoa. 

Opiskelija viestii 
aihealueesta 
johdonmukaisesti ja 
asiantuntevasti sekä 
suullisesti että 
kirjallisesti. 

Opiskelija antaa ja 
vastaanottaa palautetta 
rakentavasti ja 
aktiivisesti sekä 
hyödyntää sitä 
oppimisprosessissaan. 

Opiskelija toimii luontevasti 
vuorovaikutustilanteissa ja 
vastaa omasta 
suoriutumisestaan itsenäisesti. 
Hän koordinoi ja edistää sekä 
omaa että ryhmänsä 
toimintaa. 

5  

Oppimisessa näkyy 
tiedon ja eri 
näkökulmien 
syvällinen analysointi 
sekä vertaileva ja 
arvioiva ote. 

Opiskelija jäsentää 
peruskäsitteitä ja ilmiöitä 
asiantuntevasti, ja arvioi 
kriittisesti niiden 
muodostamaa 
kokonaisuutta sekä 
niiden välisiä suhteita. 

Opiskelija analysoi ja 
arvioi asianmukaista 
lähdeaineistoa 
monipuolisesti ja 
kriittisesti. 

Opiskelija viestii ja 
argumentoi 
kriittisesti 
aihealueesta sekä 
suullisesti että 
kirjallisesti. 

Opiskelija paitsi antaa ja 
vastaanottaa palautetta 
rakentavasti ja 
aktiivisesti, myös 
hyödyntää sitä oman 
asiantuntijuuden 
kasvun ja oppimisen 
reflektoinnin välineenä. 

Opiskelija osoittaa akateemista 
asiantuntijuutta kykenemällä 
rakentavaan 
vuorovaikutukseen. Hän johtaa 
ja kehittää sekä omaa että 
ryhmänsä tavoitteellista 
toimintaa. 
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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  
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