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Tehtävä

• Lue Tutkiva kirjoittaminen -sivulta 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?



Tutkivan kirjoittajan pyhä kolminaisuus

Tutkimuskysymys

Aineisto Lähestymistapa, 
teoria, metodi



Käsiteltävät teemat

• Kirjoituksen juoni ja argumentaation eteneminen
• Viittaamisen monet haasteet
• Tunnista tieteellisten kirjoituksien tärkeimmät lajit
• Älä kirjoita yksin
• Hyödynnä apuneuvoja



Otsikko

• Hyvä otsikko on iskevä ja samalla informatiivinen; näiden kahden tavoitteen 
välillä joutuu usein tekemään kompromisseja

• Yksi mahdollinen kompromissi: lennokkaampi pääotsikko ja 
informatiivisempi alaotsikko; esim.

• Sairas vai syntinen? Muuttuva homoseksuaalisuus ja kirkko vuosina 
1952 – 1984 (TeolAik 3/2017, Teemu Ratinen)

• Ytimekkäästi muotoiltu tutkimuskysymys voi joskus toimia hyvin:
• Onko objektiivinen uskonnonopetus mahdollista? Näkökulmia 

suomalaisesta islamin opetuksesta (TeolAik 2/2016, Inkeri Rissanen)



Kuinka aloittaa?
• Tutkiva essee alkaa johdannolla (alaotsikon 

ei tarvitse olla tämä), jossa lukija 
johdatetaan esseen aiheeseen

• Johdannossa esitellään tutkivan 
kirjoittamisen ”pyhä kolminaisuus”(ks. 
edellä)

• Lukijan motivoimiseen on tärkeää 
kiinnittää huomiota (miksi tutkittava asia 
on kiinnostava tai tärkeä?)

• Tutkimuskysymystä voi myös taustoittaa 
johdannossa (tutkielmissa usein laajempi 
taustaluku)

• Pohdi sitä, miten hyvät kirjoittajat 
aloittavat tekstinsä 



Kirjoituksen juoni: murhamysteeri 
vai sanomalehtiartikkeli

• ”Murhamysteeri” viittaa tutkivan kirjoituksen rakenteeseen, 
jossa johdannossa esitetään tutkimuskysymys, 
analyysiosassa etsitään vaihe vaiheelta vastausta ja 
loppuluvussa esitetään analyysin tulos. Tämä on perinteisen 
tieteellisen kirjoittamisen argumentaation rakenne.

• ”Sanomalehtiartikkeli” viittaa puolestaan rakenteeseen, 
jossa kirjoituksen alussa esitetään väite tai keskeinen pointti 
(thesis statement), kirjoituksen pääosassa perustellaan 
väitettä mahdollisimman monipuolisesti ja lopussa 
esitetään johtopäätökset. Tämän kirjoitustrategia on yleinen 
esim. angloamerikkalaisessa korkeakouluopinnoissa. 



Tekstin silloittaminen

• Hyvässä kirjoituksessa juoni etenee loogisesti ja 
saumattomasta; uuteen aiheeseen/alalukuun siirtyminen ei 
tapahdu yllättäen, vaan on looginen askel seuraavaan 
kysymykseen. Lukijan tulee olla koko ajan selvillä, miten 
käsiteltävä aihe liittyy tutkimuskysymykseen.

• Siirtymiä voidaan kuvata myös metatekstinä eli tekstinä, jossa 
kirjoittaja viittaa omaan kirjoittamiseensa (”Seuraavaksi 
käsittelen…). Tärkeää on kuitenkin, ettei lukijalle pelkästään 
kerrota siitä, mitä on tulossa, vaan että luodaan silta edeltävän 
ja tulevan välille (lukija tietää miksi edetään seuraavaan).  



Viittaamisen monet haasteet

• Viittaamisen kolme lajia: 1) sisäiset eli sulkuviitteet, 2) alaviitteet ja 3) 
loppuviitteet (ks. jäljempänä)

• Kirjallisuuden merkitsemisessä (viittaamisessa + kirj.luettelon laatimisessa) 
on lukemattomia erilaisia tyylejä eli formaatteja. Teologian opiskelijoita 
ohjataan käyttämään Teologian tyyliä.

• Tärkein ohje kuitenkin johdonmukaisuus
• Viittaa jos mahdollista alkuperäiseen tutkimukseen (toisen käden 

lähteeseen viittaamista kutsutaan ”läpiviittaamiseksi”)
• Viittaaminen ei vain tekninen vaan myös eettinen kysymys: suorat 

lainaukset aina lainausmerkkeihin tai sisennettyihin kappaleisiin; toisen 
ajatuksia ei saa ottaa omiin nimiin. Älä kopsaa –sivuilta löydät hyviä 
ohjeita.



Kaksi ohjenuoraa

• Kerro lähteistäsi niin, että
• muut opiskelijat ja opettaja tietävät, mistä materiaalista ja kenen ajatuksesta on kyse 

eli keneltä sen olet omaksunut niin ettei omiin nimiisi tule tekstijaksoa, ajatuksia, 
havaintoa, esimerkkiä ym. Joka on peräisin joltain toiselta.

• muut voivat halutessaan löytää käyttämäsi materiaalin1

• Viite ei siis tarpeellinen, jollei se näiden ohjeiden valossa näyttäisi olevan 
tarpeen

1Molemmat ohjeet ovat peräisin Jyväskylän yliopiston Verkko-opiskelij@n oppaasta
(https://www.avoin.jyu.fi/verkko_opiskeluopas/tyotapoja/kirjoittaminen)



Tunnista 
tieteelliset 

julkaisutyypit: 
esimerkkejä

• Monografia (kirja)
• Teologian tyyli: Arffman, Kaarlo (2004). Kristinuskon 

historia. Helsinki: Edita.

• Artikkeli aikakauslehdessä
• Teologian tyyli: Friesen, Aaron (2009). The Called Out 

of the Called Out: Charles Parham’s Doctrine of the 
Spirit Baptism. Journal of the European Pentecostal 
Theological Association 29, 43–55. [DOI].

• Artikkeli kokoomateoksessa
• Teologian tyyli: Bush, Nancy Evans (2009). Distressing

Western Near-Death Experiences: Finding a Way
through Abyss. Janet M. Holden, Bruce Greyson & 
Debbie James (toim.), The Handbook of Near-Death
Experiences: Thirty Years of Investigation. Santa 
Barbara, CA: Praeger, 63–86



Kirjoittaminen sosiaalisena prosessina

• Kirjoittaminen rakentuu toisten kulttuuristen 
tekstien varaan

• Kirjoittaminen on kommunikaatiota
• Kehitä palautteen antamisen ja hyödyntämisen 

taitojasi; näe toiset oman kirjoittamisesi resurssina
• Yhdessä kirjoittaminen: humanistinen 

norsunluutorni on katoamassa
• Miten kirjoittaa ryhmä



Apuneuvoja

• Tutkivan kirjoittaminen
• Tieteellisen kirjoittamisen ohjeita (HY, Avoin)
• Kielijelppi
• Älä kopsaa
• Ota käyttöön jokin viitteidenhallintaohjelma, esim. RefWorks, 

Mendeley tai EndNote



On kirjoitettava monta tyhmää lausetta 
löytääkseen yhden viisaan,
ja juuri tämä harhailu tekee kirjan: 
itse asiassa sitä viisasta lausetta ei löydykään, 
se on keskipiste jonka ympärillä kaikki kiertää.

Pentti Saarikoski, 
Toipilaan päiväkirjat 1970.


