
Näin kirjoitat hyväksytyn esseen

Suunnittele essee:
1. Valitse opintojakso, jonka kuvauksessa on ilmoitettu, että se on mahdollista suorittaa

esseenä.
2. Lue sen tenttimiseksi vaaditut kurssikirjat (tavallisimmin kolme) ja mieti niitä lukiessasi,

mikä olisi kirjoista nouseva teema, johon haluaisit esseessäsi syventyä perusteellisemmin.
3. Muotoile valitsemasi teeman mukaisesti esseelle tutkimuskysymys, johon aiot esseessäsi

vastata.
4. Voit etsiä tenttikirjallisuuden lisäksi myös muita tieteellisiä julkaisuja, jotka auttavat sinua

vastaamaan tutkimuskysymykseesi.
5. Kirjoita esseestäsi sivun mittainen ehdotus. Ehdotuksestasi käy ilmi esseen otsikko,

kysymyksenasettelun (”Miksi juuri tällainen kysymys?”) ja näkökulman perustelu sekä
tietysti itse tutkimuskysymys. Tutkimuskysymyksen tunnistaa siitä, että se päättyy
kysymysmerkkiin. Lisäksi ehdotuksessa on mukana alustava lähdeluettelo, josta käy ilmi,
mitä tenttikirjoja sekä mahdollisia muita lähteitä tulet käyttämään esseessäsi.

6. Hyväksytä ehdotuksesi kurssisuoritusta vastaanottavalla opettajalla.
7. Ilmoittaudu Sisussa itsenäiselle toteutukselle (kirjallinen työ).  Jos opintojaksolla ei ole

tällaista suoritustapaa, mutta olet opettajan kanssa sopinut esseen tekemisestä tentin
sijaan, ilmoittaudu tenttitoteutukseen.

Kirjoita essee:
8. Kirjoita essee, jossa vastaat esittämääsi kysymykseen. Huomaa, että essee ei ole pelkkä

referaatti lukemistasi teksteistä, vaan jäsennelty vastaus omaan kysymykseesi, jossa
keskustelet lukemiston kanssa omaa argumenttiasi edistäen. Voit laittaa eri näkökulmia
edustavat lähdeteokset myös väittelemään keskenään.

9. Hyvä essee on johdonmukainen ja kielellisesti sujuva. Se alkaa johdannolla, jossa herätät
lukijan mielenkiinnon (”Miksi tämä essee kannattaa lukea?”), motivoit ja perustelet
kysymyksenasettelusi, ja kerrot tiivistetysti, miten essee tulee etenemään. Käsittelyosassa
vastaat esittämääsi kysymykseen. Tekstiä voit jäsennellä väliotsikoilla
tarkoituksenmukaisiin osiin. Päätäntäosassa ”vedät langat yhteen” ja tiivistät sen, mitä
aiemmin sanoit ja etenet työtäsi koskevan reflektioon (”Missä määrin saavutin asettamani
tavoitteet?”). Lopun pohdinnoissa (”Entä sitten?”) voit mahdollisesti avata myös uusia
kysymyksiä, joita esseen laatiminen on nostanut esiin.

10. Käytä tekstissä lähdeviitteitä sivunumeroineen, ja liitä tekstin loppuun asianmukainen
lähdeluettelo.

Palauta essee:
11. 5 opintopisteen tenttisuorituksen korvaavassa esseessä on kansilehti ja 12 tekstisivua (n.

3500–3750 sanaa), mukaan lukien lähdeviitteet. Käytä fonttina Times New Roman 12,
riviväliä 1,5. Näin sivulla on n. 300 sanaa, kun marginaalit ovat 2,5 cm. Muista sivunumerot!

12. Kansilehdelle kirjoitat nimesi, opiskelijanumeron, sähköpostiosoitteen, tutkinto-
ohjelman/pääaineen, esseen otsikon, korvattavan opintojakson koodin ja nimen,
opintopisteiden määrän sekä vastaanottavan opettajan nimen.

13. Palauta essee kurssin tentaattorille joko tulostettuna tai sähköisesti, sen mukaan, miten
olette asiasta sopineet.

14. Palauttamisen jälkeen opettajalla on Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaisesti
kolme viikkoa aikaa arvostella essee.



Lisätukea esseen laatimiseen löydät erilaisista tieteellisen kirjoittamisen oppaista.


