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Kiin(nit)tymisiä luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen – 

– Attachments to Creative Scientific Writing 

  Seminaarialustus – Seminar lecture: 

1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific writing 

2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – Creative 

scientific writing 

3. Tiedon, todellisuuden ja metodologian liitto 

tutkimuseettisenä lataajana – Union of knowledge, 

reality and methodology as a research ethical 

loader  

4. Tutkijan tietäjyys ja (oma) ääni – Researcher’s 

(own) voice   

5. Kirjoittamisen koulut – Schools of Writing 

6. Luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen virittävä 

kirjoitusharjoitus – Practical training session 
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing  
 

 

 Tieteellinen kirjoittaminen keskeinen osa tutkimusta 

– kirjoittaminen ja ajattelu 

 

 Konventionaalisuus – esim. viittauskäytäntö, 

lähdeluettelo  selkeys 

 

 Scientific writiting in research – writing and 

thinking, conventions  
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing 

 

 
 

 Tutkimus on sanojen/ asiakokonaisuuksien 

tuottamista  pyritään esittämään, tulkitsemaan, 

selittämään, ymmärtämään tai muuttamaan 

asioita ja asiaintiloja – kohdeyleisö 

 

 Tutkimuskysymys tai -tehtävä – tutkimustavoitteet 

– teoreettinen viitekehys 

 

 Research question or -task – aim of research – 

theoretical frame 
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing 

 
 

 

 Tieteellinen teksti – vakuuttamisen taitoa (Olli 

Löytty & Merja Kinnunen 2002) 

 

 Kenelle tekstiä kirjoittaa? 

 

 Scientific writing/text – to assure 

 To whom do you write?   
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing 

 
 

 Tieteellisen kirjoittamisen tarkoitus:  

◦ Kirjoittamisen tarkoitus ei ole päästä väärin 

ymmärretyksi neroksi, vaan tarkoituksena on 

kommunikoida (Umberto Eco 1990) 

 

◦ Scientific writing aims to communicate 
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing 

 
 Vakuuttaminen – luotettavuus ja asiantuntijuus 

 Tutkimuksen peruslähtökohtien kiinnittäminen ja 

avaaminen:  

◦ Miksi, mitä, miten, tavoite 

◦ Teoreettinen viitekehys  

◦ Tutkimuskohtainen tieteenfilosofia  tieto, todellisuus, 

metodologia, metodit, analyysi  

◦ Tutkijan tietäjyys ja (oma) ääni – kirjoittaminen 

◦ Tulokset ja johtopäätelmät  

 

◦ The basic elements of research – attach and 

open up writing  
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing   

 

 Tieteellinen teksti: 

◦ Johdonmukaisuus & vakuuttavuus 

◦  ns. luottamussopimuksen solmiminen ja 

vaaliminen läpi tutkimuksen 

 

◦ Scientific text – make and nurture so called 

agreement of trust through the research and -text   
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing 

 Luottamussopimus & läpinäkyvyyden 

periaate (Jukka Törrönen 2002) 

◦ Tutkimuksen peruslähtökohdat   

tutkimuskohtainen aukikirjoittaminen & reflektointi 

◦  tutkija keskustelee tutkimuksensa kanssa 

läpivalaisten sitä  myös muutoksista  

◦ Tutkimusetiikka 

 

 Agreement of trust – stick on the basic elements of 

your research and discuss with your research in 

writing  relates to research ethics and writing   
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1. Tieteellinen kirjoittaminen – Scientific 

writing 

  

 
 

 ”Lyyli ja Hanna Autti eivät koskaan voineet ajatella, 

että heidän ottamistaan valokuvista tehdään 

tulevaisuudessa elokuva, valokuvanäyttely ja 

tutkimus. Sitä, miten he siihen suhtautuisivat, 

emme saa koskaan tietää – mutta tutkijan on hyvä 

tiedostaa eettiset velvoitteet menneisyydessä 

eläneitä ihmisiä kohtaan.” (Mervi Autti 2010, 63.)  

 

 Discuss with your research – relates to research 

ethics and writing  
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing 

  Kaikki kirjoittaminen on luovaa 

 Luova tieteellinen kirjoittaminen 

tutkimusparadigman liikkuvassa muutoksessa  

tyylien monentuminen 

 Luova tieteellinen kirjoittaminen  

tutkimuskohtainen kiinnittyminen tieteenfilosofiaan 

ja sen ohjaamaan tietäjyyteen ja kirjoittamisen 

tapaan 

 Creative scientific writing – depending on the basic 

elements of research  researcher knowing   

writing according to it  
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing 

 
 Mihály Csíkszentmihályi (unk./amerikk. 1934– ) 

 Luovuus:  

 Luova yksilö (eri tekijöiden summa) 

 Erityisala (esim. kuvataide, tekniset tieteet, 

kirjoittaminen) 

 Kenttä (erityisalan piirissä toimivat henkilöt) 

-> Luova tuote arvoineen = vuorovaikutus luovan 

yksilön, erityisalan ja kentän välillä  

 Creativity and creative product with it’s value 

creative person, special field and persons in it 

 communication between them  
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing 

 
 Yksilön luovuutta ennakoivia ominaisuuksia 

(Kari Uusikylä 2012): 
 Kyky nähdä ongelmia, joita muut eivät havaitse 

 Kyky tuottaa uusia ja omaperäisiä ideoita 

 Toiminnan sujuvuus  tuottavuus 

 Joustavuus kaavamaisen jäykkyyden sijaan 

 Kyky kehitellä ideoita eteenpäin 

 

◦ Person’s creativity  ability to: see problems 

which others don’t see, produce new and original 

ideas, flexibility, to develop ideas  
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing 

 
 Luovuus edellyttää oman tieteen/taiteenalan & 

kirjoittamisen näkökulmasta: 

◦ Alansa asiantuntijuutta  tietopohjaa 

◦ Riskinottokykyä 

◦ Epävarmuuden sietämistä 

◦ Ajallista joustavuutta  

◦ Itseriittoisuutta = (lähes sietämätönkin) varmuus omasta 

”jutusta”  

 

◦ Creativity in own field of science/art & writing calls for: 

knowledge, ability to take risks, ability to tolerate 

uncertainty, temporal flexibility, (almost unbearable) self-

confidence   
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing  

  

 Luova persoonallisuus – luovuuden ruokkiminen: 

◦ Herkkyys – nahattomuuteen(kin) saakka – rohkeutta 

◦ Uteliaisuus – ajattelun epäsovinnaisuutta ja järjestyksen 

kaipuuta – soveltamista 

◦ Riippumattomuus – oma näkemys, ennakkoluulottomuus, 

voimakas työmotivaatio – soveltamista 

◦ Intuitio – luottamus tietoisen ja tiedostamattoman 

prosessoimiin oivalluksiin eli intuitioihin – rohkeutta 

◦ Flow – työskentelyn helppous ja vaikeus – sitkeyttä 

   

◦ Creative personality: sensitive, curious, independent, trust  

in intuitions, knows what it takes to flow 

Kiin(nit)tymisiä luovaan tieteelliseen 

kirjoittamiseen / Virpi Yliraudanjoki 2015 15 



 

2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing  

  Luovuutta & intuitiota hyödyntävä tieteellinen 

kirjoittaminen (mm. Mary Hamilton & Kathy Pitt 

(2009): 

◦ Erilaiset viestinnän keinot & kekseliäs hyödyntäminen  

kaunokirjallisuus, tarinallisuus  

◦ Tutkimuskirjoittamisen peruslähtökohtien & tyylien 

perusteltu soveltaminen  esim. poeettinen kieli 

◦ Tutkijan (oman) äänen kuuluminen  mikä on tutkijan 

(oma/omin) ääni?  

◦ Taide virikelähteenä  uuteen tietoon/maailmaan 

avautuminen 

◦ Creativity & intuition in scientific writing: different ways in 

communication, basic elements of research writing <–> 

validate and apply, researcher’s (own) voice?, art as 

stimulus   
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing  

 
 Valerie J. Janesick (2001): 
◦ Tanssin metafora (laadullisen) tutkimusprosessin ja 

luovuuden & intuition yhteydessä  eri elementtien 

yhteinen liike 

◦ Luova tutkija on utelias paitsi oman (tieteen)alan, myös 

muiden (tieteen)alojen suhteen 

◦  kannustaa sukeltamaan syvälle omaan tutkijuuteen, 

tietäjyyteen  kokeilemaan (soveltamaan) 

ennakkoluulottomasti (perustellusti) esim. 

tutkimuskirjoittamisen tyylejä 

 

◦ Dive deep into your knowing as a researcher and try 

different styles in (scientific) writing  remembering 

arguments & basic elements of research 
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – Creative 

scientific writing  

  Maria Antoniou & Jessica Moriarty (2008): mitä 

akateemiset kirjoittajat voi(si)vat oppia luovilta 

kirjoittajilta?  

◦ Älä jaa akateemista ja luovaa kirjoittamista  kytkös 

treenikirjoittamiseen (Natalie Goldberg) 

◦ Reflektoi tutkijana – (auki)kirjoittaessasi 

◦ Luo kirjoittajaryhmään (omalta osaltasi) inspiroiva, 

motivoiva, kokeileva ja kannustava ilmapiiri – rakentava, 

utelias kriittisyys 

◦ Pyri oman äänen kuulosteluun ja kirjoittamiseen  

◦ Practice writing connecting scientific writing and creative 

writing, reflect as a researcher while writing, constructive 

and curious critisism, your (own) voice?   
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2. Luova tieteellinen kirjoittaminen – 

Creative scientific writing  

  Kirjoittaminen maalaamisena – Writing as Painting:  

◦ Intuitiivisesti assosioiva kirjoittamisen metodi ja tyyli 

(Yliraudanjoki 2013) 

◦ Lähtökohta teoreettisessa kiinnittymisessä  ruumiillinen 

tietäjä avautuu tekstin luennan pohjalta tietämään 

tietämisestään  luetun ruumiillinen, kaiuttava 

elvyttäminen ja kirjoittaminen 

◦ Aiheesta kirjoitetaan teorian virittämänä intuitiivisesti 

assosioiden  kirjoittamalla maalaten   

◦ Avautumaan jäävä tieto, maailma ja tietäjyys  uuteen? 

 Writing as Painting – intuitively associative method and style 

of writing  bodily soothsayer opens to know and writes 

about it according to theoretical basis  writing as painting 

aiming towards (opening) knowledge, world and knowing  

new? 
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3. Tiedon, todellisuuden ja metodologian liitto 

tutkimuseettisenä lataajana – Union of knowledge, 

reality and methodology as a research ethical loader  

  

 Tieto – intressit 

 Todellisuus 

 Metodologia 

  Tutkimuseettinen lataaminen & 

kirjoittaminen sen mukaisesti 

 Connect and write (basic elements of research): 

knowledge and intrests, reality, metodology  

research ethical loading & writing according to it  
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3. Tiedon, todellisuuden ja metodologian liitto 

tutkimuseettisenä lataajana – Union of knowledge, 

methodology and reality as a research ethical loader  

 

 

 

 Tiedon intressit – Interests of knowledge (Jürgen Habermas 

1976): 

 Tekninen – tiedon välinearvo (technical – medium of value) 

 Praktinen –  kommunikaatio (practical – communication) 

 Emansipatorinen – valta ja vapautuminen (emansipatorical – 

power and aiming to be released)  

Myös – also: 

 Mahdolliset (tiedolliset) maailmat – avautumaan jäävä tieto ja 

todellisuus (possible opening realities and knowledge) 

 Ontologinen intressi – avautumaan jäävä tieto (opening 

reality and knowledge) 

 Tieto – knowledge:  

 Subjektiivinen –  tutkittavat, tutkija (subjective) 

 Objektiivinen – ”puhdas” ja vahva – tutkittavat, tutkija 

(objective ”pure”, also strongly objective  Sandra Harding) 

 Konstruktionistinen – yksilö & kulttuuri – tutkittavat, tutkija 

(constructionism) 
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3. Tiedon, todellisuuden ja metodologian liitto 

tutkimuseettisenä lataajana – Union of knowledge, 

reality and methodology as a research ethical loader  

  Todellisuus – reality:  

 Idealistinen – ideoiden maailma (ideas) 

 Materialistinen – materialisoitunut maailma 

(materialism) 

 Realistinen (tieteellinen realismi) – on olemassa 

(tiedostavasta mielestä riippumaton) 

tutkimustodellisuus – myös ”sanaton sopimus” 

(realistic) 

 

 Metodologia – methodology (for example): 

 Etnografia – ethnography –  knowledge, reality, data 

and researcher  writing 

 Diskurssianalyysi – discourse analysis – knowledge, 

reality, data and researcher  writing 
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3. Tiedon, todellisuuden ja metodologian liitto 

tutkimuseettisenä lataajana – Union of knowledge, 

reality and methodology as a research ethical loader  

  

 Tutkimuksen eettisyys – läpivalaisu  

tutkimusprosessin aukikirjoittaminen  

luottamussopimuksen ylläpitäminen 

 

Eettisyys & tutkimusprosessin läpivalaisu & 

refleksiivinen asenne tutkimuksen ja kirjoittamisen 

ytimessä  

 

Research ethical attitude  scanning/writing 

research process open  reflecting and writing 

researcher 
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3. Tiedon, todellisuuden ja metodologian liitto 

tutkimuseettisenä lataajana – Union of knowledge, 

reality and methodology as a research ethical loader  

 
 Ajattelun jälkien avaaminen: 

◦ Voi suunnata kirjoittamaan tutkimuksen 

”rönsyistä” (Olli Löytty 2008)  mihin rönsyt 

tutkimuskohtaisesti viittaavat? 

 

◦ Voi suunnata tutkimaan ja kirjoittamaan ehkä 

”toisin”   mitä se tutkimuskohtaisesti ja 

tutkijakohtaisesti tarkoittaa?   

 

◦ Reflecting researcher  perhaps writing in some 

”another” way  what could it mean? 
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4. Tutkijan tietäjyys ja (oma) ääni – 

Researcher’s (own) voice   

 
 Tutkijan ääni ja oma ääni (Antti Eskola 2008):   

 

◦ Tutkijan ääni = moniäänisyys, tutkimuksen lähtökohdat & 

keskustelu muiden tutkimusten ja tutkijoiden kanssa 

◦ Oma ääni = yksiäänisyys (omaäänisyys), tulosten 

esittäminen 

 

◦ Researcher’s voice = basic elements of research & 

discussing with other researches 

◦ Researcher’s own voice = results of research and own 

experiences  
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4. Tutkijan tietäjyys ja (oma) ääni – 

Researcher’s (own) voice   

  Tutkijan (oma) ääni   

 Sulautuu yhteen ruumiillisessa subjektissa  tutkija-

tietäjässä: 

◦ Todellisuuden, tiedon ja metodologian tietävä kytkös 

◦ Eletty ruumis & ruumiillisesti eletty maailma perustana  

◦ Filosofinen virtaus: ruumiinfenomenologia (Maurice 

Merleau-Ponty) 

◦  Ruumiillinen tietäjä <-> kokemukset & tunteet & kulttuuri 

(teoria) 

  merkitykset 

 Alkuperäinen puhe (ääni)/asenne maailmaan tunteita  

poeettinen kieli 

  Kirjoittaminen tutkimuskohtaisen tietäjyyden ohjaamana  

 Bodily researcher  uniting researcher’s own voice   

research reality, knowledge (= experiences & feelings & 

cultural context; theory), methodology and writing    
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4. Tutkijan tietäjyys ja (oma) ääni – 

Researcher’s (own) voice   

 
 Luova tieteellinen kirjoittaminen – huomioi myös: 

◦ ”On tultava samanlaiseksi kuin ne, jotka tulevat 

arvostelemaan tekstin. Tämä on kova paikka 

monelle, mutta se on vain ymmärrettävä eikä 

asialle voi mitään tehdä. Jos on kovin 

omaperäinen ja itsenäinen, hintana on se, että 

kukaan ei anna tunnustusta. Mutta tietysti voi olla 

hauskempaa olla omaperäinen ja itsenäinen kuin 

arvostettu.” (Rauno Tamminen 1993) 

 

 Consider also in creative scientific writing – ”too” 

creative?  perhaps lack of recognition? 
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5. Kirjoittamisen koulut – Schools of Writing 
 

 
 

 Ranskalainen kirjallisuuden ja kielen tutkija Hélène 

Cixous (1937– ) kirjoittaa, ja kertoo kirjoittamisesta, 

lumoavasti. 

 

 Mitä kirjoittaminen on Cixous’n (1993) mukaan? 

◦ Kieliä, joiden väliin jäävä rivi saa ne värisemään. 

Kirjoittaminen muodostaa kielten väliin jäävän läpikulun. 

 

◦ Hélène Cixous (1993): Three steps on the Ladder of 

Writing  Schools of Writing  

Kiin(nit)tymisiä luovaan tieteelliseen 

kirjoittamiseen / Virpi Yliraudanjoki 2015 28 



 

5. Kirjoittamisen koulut – Schools of Writing 
 
 Cixous (1993) on kuvannut kirjoittamista (écriture 

féminine) kolmen askelman kautta:  

◦ Kuoleman 

◦ Unien ja  

◦ Juurten koulut 

 

◦ In writing (Cixous 1993):  

 The School of the Dead 

 The School of Dreams 

 The School of Roots 
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5. Kirjoittamisen koulut – Schools of Writing 

 
 Kirjoittamisen koulut  pyrkimys totuudellisuuteen 

 kohti kirjoittaminen  avautumaan jäävä tieto, 

maailma ja tietäjyys  

 Parhaat asiat pyrkivät totuudellisuuteen  

epäpuhdas (imund) – ruumiillisen tutkijan oma 

(omin) ääni? 

 Epäpuhdas kirjoituskohtaisesti avautumisen tilaan 

 mahdollistaa tutkimuskohtaisen soveltamisen 

 Schools of Writing  aiming towards truthfulness which is 

something best & impure (also in research – bodily 

researcher’s (most) own voice?)  writing towards  

opening knowledge, reality, knowing/knower 
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5. Kirjoittamisen koulut – Schools of Writing 

 
 Kuoleman koulu: 

◦ Herkistyminen  viimeiset sana(ni)t 

◦ Kirjoita se kirja, jonka kirjoittamiseen sinulla ei 

ole rohkeutta eikä voimia.  

 Unien koulu: 

◦ Ruumiillisuus  kirjoita unet sellaisenaan 

 Juurten koulu: 

◦ Alkuperä, juuret  epäpuhdas  ilo (intuitio) 

 

◦ The School of the Dead  last words 

◦ The School of Dreams  dreams as they are 

◦ The School of Roots  impure, joy (intuition) 
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5. Kirjoittamisen koulut – Schools of Writing 

 
 

 Hélène Cixous (2008): 

 ”Joten, jäljität salaisuutta, joka pakenee. Lähestyt 

salaisuutta ja se pakenee, ja maalaaminen, tai 

kirjoittaminen tapahtuu salaisuuden 

jäljittämisessä, maalaaminen tai kirjoittaminen on 

salaisuuden jäljittämistä.” (vapaa käännös VY)  

 

 ”You race towards a secret which escapes (…) 

painting or writing happens in racing that secret, 

painting or writing is tracing a secret.” 
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6. Luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen virittävä 

kirjoitusharjoitus – Practical training session 

  Treenikirjoittaminen  Natalie Goldberg 

(kirjailija, kuvataiteilija ja kirjoittamisen opettaja) – 

säännöt ja   

sisäisen sensorin tunnistaminen (kohti omaa 

ääntä) 

alkuajatusvetoinen kirjoittaminen (kohti omaa 

ääntä) 

 itselle sopiva harjoitusaika 

Practice writing (Natalie Goldberg) – rules and 

 identify censor inside (towards own voice), 

follow initial idea (towards own voice), suitable 

practice time   
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6. Luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen 

virittävä kirjoitusharjoitus – Practical training 

session 

  Säännöt treenikirjoittamisessa: 
1. Pidä kynä liikkeessä koko harjoitusajan. (Write the whole practice 

time)  

2. Luovu kontrollista. (Give up control) 

3. Täsmennä. Tarkenna. (Define) 

4. Älä ajattele (liikaa). Tartu energisoivaan alkuajatukseen. (Initial 

idea  write) 

5. Unohda kielioppi. Ehdit hioa tekstiä (myöhemmin) tarpeen 

mukaan. (Forget grammar  later on)  

6. Anna itsellesi lupa kirjoittaa ”roskaa”  parastasi. (Write ”rubbish” 

 your best actually) 

7. Mene ytimiin. Kirjoita kohti tunteita (esimerkiksi pelkoja, iloja) 

herättäviä asioita. Niissä on energiaa – ne vapauttavat energiaa. 

Kokeile. (Write straight from the heart/feelings  release energy 

–  try) 
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6. Luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen virittävä 

kirjoitusharjoitus – Practical training session 

 Treenikirjoitusharjoitus – practice writing session:  

 Mieti (asia)sana tai käsite, joka liittyy tutkimushankkeeseesi 

(tai suunnitteilla olevaan) (Pick a word or concept relating to 

your research/or research interest) 

 Valitse yksi Cixous’n kirjoittamisen koulu (Kuolema, Unet, 

Juuret), jonka virittämänä kirjoitat valitsemastasi 

(asia)sanasta tai käsitteestä (Choose one Writing School from 

Cixous  Dead, Dreams or Roots in which you write about 

your word or concept)   

 Kirjoita sovittu aika valitsemastasi (asia)sanasta tai 

käsitteestä valitsemassasi kirjoittamisen koulussa (Write the 

whole practice time  about your word or concept in Writing 

School you chose) 

◦ Kirjoita alkuajatusvetoisesti (intuitio) tyylilläsi (Initial idea –

write in your own style) 

◦ Pyri kirjoittamaan suoraan päin sisäistä sensoriasi (Aim to 

write towards your censor inside)  
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6. Luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen 

virittävä kirjoitusharjoitus – Practical training 

session 

  Harjoitus – writing exercise: 

 Miltä kirjoittaminen tuntui? – How did it feel to write? 

 Koitko kirjoittavasi alkuajatusvetoisesti? – Did you write 

following your initial idea? 

 Tunnistitko sisäisen sensorisi ääntä? – Did you identify your 

censor inside?  

 Onnistuitko kirjoittamaan päin sisäistä sensoriasi? – Did you 

manage to write towards your censor inside? 

 Kirjoittamisen koulut – oivalluksia? – Schools of Writing – any 

inspirations? 

 Muita ajatuksia treenikirjoitusharjoituksesta? – Other ideas 

about practice writing?  
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Creative scientific writing 

 

 Lämmin Kiitos mielenkiinnostanne! 

 

 Warmest thanks for your interest! 

 

 yliraudanjoki@gmail.com 
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