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Luentojen 
tavoitteet

Opiskelija
• Tunnistaa tutkivan kirjoittamisen 

ominaispiirteet ja akateemisen kirjoituksien 
lajeja

• On tutustunut akateemisen kirjoittamisen 
erilaisiin tyyleihin suomessa (ja kansainvälisesti)

• Osaa käyttää tutkivan kirjoittamisen avuksi 
tehtyjä apuvälineitä ja  digitaalisia 
oppimisympäristöjä 

• On tehnyt itselleen suunnitelman siitä kuinka 
kehittyä tutkivana kirjoittajana (ryhmissä) 



Luentojen sisältö

1.  Mitä on tutkiva kirjoittaminen? Miksi kirjoittaa tutkivasti? Mitkä 
ovat tutkivan kirjoittamisen ominaispiirteet.

2. Mistä apua kirjoittamiseen? Miten tehdä esseelle tai tutkimukselle 
sujuva ja loogisesti etenevä juoni? Miten kirjoittaa argumentoivasti? 
Miten viitata oikein? 



Miksi kirjoittaa 
tutkivasti?

• Keskeisen akateemisen taidon oppiminen 
(kirjoittaminen humanistille kuin soittaminen 
musiikkiopiston opiskelijalle)

• Ajattelun kehittyminen (Jörn Donner (?): ”En tiedä 
mitä ajattelen, ennen kuin kirjoitan siitä”)

• Kirjoittaminen ja oppiminen. Tutkimus tukee 
väitettä, jonka mukaan kirjoittaminen on hyvä väline 
oppimiseen (Tynjälä et al. 2001; Boscolo et al. 2014), 
mutta huomaa

• Kirjoittaminen ei tuota oppimista 
automaattisesti

• Kirjoittaminen ja lukeminen kuuluvat yhteen
• Kirjoittamisen sosiaalinen ulottuvuus

• Tutkivan kirjoittamisen taito auttaa työelämässä



Mistä on tutkivat kirjoittaminen tehty?

Tutkiva kirjoittaminen
• rakentuu tutkimustehtävän tai -kysymyksen ympärille
• nojaa tutkittuun tietoon ja viittaa aikaisempaan tutkimukseen
• määrittelee ja dokumentoi tutkimusaineiston
• on analyyttistä ja argumentoivaa
• sen kieli on asiallista ja johdonmukaista



Tutkimuskysymysten löytämisen vaikeus ja ilo

• Lue tutkimuskirjallisuutta kysyvällä ja uteliaalla mielellä; älä vain pänttää tietoa 
päähän.

• Opettele tekemään kysymyksiä (pelkkä aihe ei ole kysymys). Mikä jää 
askarruttamaan? Mistä haluaisit etsiä lisää tietoa?

• Esitä tutkimuskysymys konkreettisen kysymyksen muodossa. Muista että hyvä 
tutkimuskysymys on selkeä ja rajattu; se yleensä avautuu alakysymyksiksi, joista 
voit tehdä tutkimuksesi rungon.

• Miksi valittu kysymys on tärkeä tai mielenkiintoinen?
• Pohdi mitä aineistoa käytät tapausesimerkkeinä/ tutkimusmateriaalina. 

Kysymyksen on oltava sellainen johon voidaan etsiä vastausta.
• Kiinnitä lukiessasi huomiota tutkijoiden eri tulkintoihin ja tutkimustuloksiin. Etsi 

perusteluja, ei vain mielipiteitä tai lopputuloksia! Peilaa tutkimuskysymystäsi 
tutkijoiden käymään keskusteluun.



When you steal from one 
author, it's plagiarism; if you 

steal from many, it's 
research.

Wilson Mizner (1876-1933)

King’s College Library, Dublin. Kuva: R. Uro 



Tutkimus 
rakentuu 

aikaisemmalle 
tutkimukselle

• Lue riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti
tutkimuskirjallisuutta

• Kolmivaiheinen strategia: 1) alustava perehtyminen; 2) 
tutkimuskysymysten muotoilu; 3) lisätiedon etsiminen

• Yksittäinen tutkimus auttaa löytämään lisää relevanttia 
kirjallisuutta

• Ymmärrä mitä plagioinnilla tarkoitetaan: selkeät ohjeet 
löytyvät Alä kopsaa –sivustolta

• Kirjoita niin, että tutkimuskysymys vie tekstiä eteenpäin, 
eivät viitteet (varo tilkkutäkkimäisyyttä!)

• Huomaa ero tutkimuslähteiden (-aineiston) ja 
tutkimuskirjallisuuden välillä 

• Viittaamiseen liittyy paljon opittavaa: hyödynnä 
mallioppimista (kun luet tutkimustekstejä, tarkkaile miten 
tutkijat viittaavat)



Esimerkkejä 
tutkimusaineistoista

• Raamatun kirjat, antiikin lähteet
• Historialliset lähteet
• Tutkimusraportit (esim. arkeologiset kaivausraportit)
• Etnografinen aineisto 
• Tietokannat 
• Kirjallisuus, internet-materiaali, sosiaalinen media 

jne. 

Hyvässä tutkivassa esseessä määritellään
tutkimusaineisto ja kuvataan menetelmä, jolla aineistoa 
analysoidaan.



Miten kirjoittaa analyyttisesti?

• ἀνάλυσις osiin purkaminen, hajottaminen, eritteleminen
• Lähtökohtana aineisto ja metodi: analyysissä käsiteltävä aineisto 

puretaan osiin joidenkin periaatteiden avulla
• Tekstiin saa analyyttisyyttä esimerkiksi:

• Määrittelemällä ja rajaamalla (Tässä esseessä ”rituaali” ymmärretään …)
• Jäsentämällä selkeästi eri näkökulmia, vaihtoehtoja, perusteluja jne. (Jae on 

tulkittu kolmella eri tavalla. Ensinnäkin ….)
• Vertailemalla (Mitä yhteistä tai erilaista joissakin lähestymistavoissa, 

tulkinnoissa, lähdeaineistossa jne. on?)
• Jäljittämällä syy – seuraussuhteita (miksi-kysymykset)



Miten kirjoittaa argumentoiden? 

• Argumentoida perustella, todistaa (lat. arguo, väittää, todistaa, 
syyttää)

• Tietokirjallisuudessa ja oppikirjoissa kuvataan usein jotain tiedon alaa 
tuloksista käsin. Tutkivassa kirjoittamisessa ollaan kiinnostuneita 
perusteluista: minkälaisiin tutkimuksiin käsiteltävät väitteet 
perustuvat, mitä perusteluja tutkimuskirjallisuudessa esitetään 
jollekin tulkinnalle, miten kirjoittaja itse perustelee kirjoituksensa 
väitteen, näkökulman tai tuloksen?

• Argumentaatiolla viitataan myös tutkimuksen ”juonen” loogiseen 
etenemiseen eli siihen miten kirjoittaja kehittelee oman väitteensä tai 
näkökulmansa perusteluja. 



Asiatyylistä

• Asiatyylissä pyritään välttämään puhekielisyyttä (ks. esimerkit 
Kielijelpissä )

• Termejä käytetään johdonmukaisesti ja täsmällisesti. Tarvittaessa ne 
määritellään (tämä on erityisen tärkeää tehtävänasettelussa) 

• Hyödynnä uusia suomenkielisiä oppikirjoja ja tutkimuksia oppiaksesi 
eri teologisten oppialojen terminologiaa ja kielenkäyttöä

• Vältä kuitenkin tarpeettomien sivistyssanojen, erityistermien 
(jargonien) tai englanninkielisten sanojen käyttöä (esim. konkluusio 
vs. johtopäätös; toisaalta esim. legitimaatio)

• Kielen on oltava selkeää; vältä liian monimutkaisia rakenteita
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Tehtävä ensi 
kerraksi

• Lue Tutkiva kirjoittaminen -sivulta 
(https://blogs.helsinki.fi/tutkivakirjoittaminen/)
Esseeohjeet

• Pohdi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
• Mikä ohjeissa jäi epäselväksi? 
• Mistä aiheesta haluaisit tietää lisää?
• Onko ohjeissa uutta tai erilaista siihen, mitä 

olet oppinut kirjoittamisesta muualla?


