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YK70 Kirjoitusviestintä (2 op, WebOodi-koodi 10730) 
Opintojakson täydentäminen sl 2020 
 
Opintojakson vastuuopettajana toimii sl 2020 Vanhan testamentin eksegetiikan yliopistonlehtori Kirsi 
Valkama (kirsi.valkama@helsinki.fi). 
 

A) Opiskelija, joka ei ole suorittanut yhtään opintopistettä opintojaksosta YK70 suorittaa uuden 
tutkintojärjestelmän mukaisen opintojakson KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot / TUK-408 
Kirjoitusviestintä, 2 op (riippumatta siitä onko hän suorittanut opintojakson TUK-201) 

B) Opiskelija, joka on suorittanut yhden opintopisteen opintojaksosta YK70 noudattaa alla olevia 
täydennysohjeita 

 
 
Opintojakson YK70 täydentäminen 
 
Kurssin tavoite 
”Kirjoitusviestinnän opintojen jälkeen opiskelija osaa tuottaa tieteellistä, asiatyylistä tekstiä sen keskei-
set piirteet huomioiden (mm. tekstin rakenne, juoni, loogisuus, sidosteisuus, tyyli, oikeakielisyys ja kieli-
tekniikka), hän hallitsee tieteellisen kirjallisuuteen viittaamisen ja kirjallisuusluettelon laatimisen sekä 
osaa hyödyntää ohjaajan ja vertaisryhmän antamaa palautetta. Kirjoittamista harjoitellaan prosessina, 
harjaannutaan käyttämään kirjoittajan ohjeita ja apuvälineitä sekä tutustutaan tieteellisen tekstin arvi-
ointiperusteisiin ja niiden soveltamiseen. Keskeisenä tavoitteena on myös oppia ymmärtämään ero itse-
näisesti tuotetun ja toisilta kopioidun tekstin välillä.”  
 
Kirjoitusviestintä (2 op) suoritettiin kl 2016 asti kahdessa osiossa:  

 KH101:n Kirkkohistorian perusopintojen yhteydessä 1 op 
 EK103 Eksegeettisen työskentelyn yhteydessä 1 op  

 
Kaikkia alla mainittuja täydentäviä tehtäviä koskee sama aikataulutus: 

 Syyslukukauden 2020 palautuspäivät ovat 18.9., 16.10. ja 16.11.2020 (viimeinen palautuspäivä 
on marraskuussa, jotta tutkinnot ehditään rekisteröidä siirtymäajan puitteissa). Esseet/rapor-
tit palautetaan vastuuopettajalle (kirsi.valkama@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona. Kiirei-
sissä tapauksissa ota yhteys vastuuopettajaan ajoissa. 

 Palauta Word-tiedostona yms. muokattavassa muodossa 
 Saat palautteen esseestä kahden viikon sisällä 
 Palauta palautteen pohjalta muokattu versio esseestä/raportista kahden viikon sisällä palautteen 

saamisesta 
 Lisää tekstin alkuun oma nimesi, opiskelijanumero ja onko kyseessä kirkkohistorian vai eksegetii-

kan osiota täydentävä suoritus. 
 Merkitse kirjallisuus tiedekunnan ohjeiden mukaisesti: https://blogs.helsinki.fi/tutkivakirjoittami-

nen/kirjoitusohjeita/ 
 



   
  
  
  

 
 
Kirkkohistorian osion täydentäminen (1 op) 
 
Kirkkohistorian perusopinnot suorittanut opiskelija, jolta puuttuu YK70 Kirjoitusviestinnän kirkkohisto-
rian osuus sekä yleisen teologian perus- ja aineopinnot suorittaneet opiskelijat tekevät kirkkohistorian 
YK70-osion kirjoittamalla kirjoittamalla noin 4 sivua (600–800 sanaa) pitkän raportin seuraavan ohjeis-
tuksen mukaan: 

Tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen 

Tutustu kolmeen kirkkohistorian alan tutkimukseen, joista ainakin yksi on opinnäytetyö (ks. esim. Helsin-
gin yliopiston E-thesis-palvelu) ja yksi tieteellinen referee-julkaisu (esim. Suomen kirkkohistoriallisen 
seuran vuosikirjan tai Teologisen Aikakauskirjan artikkeli). Tutkimusten on oltava viimeisen 20 vuoden 
aikana julkaistuja (vuosilta 1998–2018). 

Kirjoita selkeästi jäsennetty teksti, jossa kokoat havaintojasi niistä kolmesta tutkimuksesta, joihin tutus-
tuit. Käsittele ainakin seuraavia asioita: 

a) Rakenne. Minkälainen on tutkimusraportin rakenne? Poikkesiko opinnäytetyö rakenteeltaan tutki-
musartikkelista? 
b) Otsikointi. Millaisia otsikoita kirjoittajat käyttävät? Ovatko otsikot toimivia? Mitä parannettavaa niissä 
olisi? 
c) Lähteet. Miten kirjoittaja tuo esiin käyttämänsä lähteet? Kiinnitä erityistä huomiota verbeihin, joilla 
kirjoittaja viittaa lähteisiin. Käyttääkö kirjoittaja paljon suoria viittauksia? Entä kuinka hän viittaa it-
seensä? Anna esimerkkejä. 
d) Tieteellisen tekstin ominaispiirteet. Etsi teksteistä esimerkkejä tieteellisen tekstin kolmesta ominais-
piirteestä (metateksti, argumentointi ja referointi). Esittele tarkastelemiesi tekstien pohjalta yksi esi-
merkki metatekstistä, yksi argumentaatiosta ja yksi referoinnista tai vaihtoehtoisesti jokin katkelma, 
jossa yhdistyy useita edellä mainittuja 

Muista liittää tekstin alkuun oma nimesi ja opiskelijanumerosi. Mainitse tutkimusraportit, joihin tutus-
tuit. 

 
Eksegetiikan osion täydentäminen (1 op)  
 
YK70 1op:n suuruisen eksegetiikkaan liitetyn kirjallisen viestinnän osio suoritetaan seuraavasti: 
 
Tavoite  
Kurssin tavoitteena on, että sen suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisen Raamatun tul-
kintaan liittyvän tutkimuskysymyksen, pystyy argumentoimaan, osaa käyttää lähteitä ja tutkimuskirjalli-
suutta (myös vieraskielistä), osaa kääntää Raamatun tekstiä kreikasta tai hepreasta (A1-linja) sekä osaa 
tuottaa kreikkaa tai hepreaa tietokoneella (A1-linja).  
Suoritustapa  
Kirjoita noin 4 sivun essee (keskimäärin noin 600–800 sanaa). Tavoitteena on kirjoittaa selkeästi jäsen-
nelty essee, jossa annettua teemaa käsitellään monipuolisesti itse valitusta näkökulmasta. Käytä apuna 
palautetta, jonka sait kirkkohistorian esseestä, ”Kirjoittajan työkalupakkia” ja teologisen tiedekunnan 
esseeohjeita.    
 



   
  
  
  

 
 
Valitse yksi aihe seuraavista ja käytä apuna esimerkiksi annettua kirjallisuutta (suluissa annettu numero 
viittaa kirjaan, jotka listattu aiheiden jälkeen), mutta etsi aiheesta myös vähintään yksi muu tutki-
musartikkeli tai tieteellinen tutkimus (ei tietokirja). Käytetyn teoksen tai artikkelin on syytä olla alle 30 
vuotta vanha, ellei panopiste ole tutkimushistoriassa. Ilmoita lähdeluettelossa kirjallisuus, jota käytit. 

a) Vanhan testamentin profeettakirjat (1, 2) 
b) Deuteronomistinen historia (1, 2) 
c) Jumala ja jumaluudet Vanhassa testamentissa (1, 3) 
d) Israelin ja Juudan rautakautisen väestön juuret (1, 3) 
e) Miten Raamatun ulkopuoliset lähteet valottavat Israelin ja Juudan kuningasajan historiaa? (1, 3) 
f) Juudan pakkosiirtolaisuus Vanhassa testamentissa ja muissa vanhoissa lähteissä (1, 2, 3) 

 
Kirjallisuus: 

1. Sandra L. Gravett et al: An Introduction to the Hebrew Bible: A Thematic Approach  
2. K. Kuula-M. Nissinen-W. Riekkinen: Johdatus Raamattuun (osa: Vanha testamentti 129 s.)  
3. R. Hakola-J. Pakkala: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret  

 
 
 


