
Akateeminen kirjoittaminen / YFI 

Akateemisesta kirjoittamisesta yleisesti       

Kirjoittamisprosessi ja tehtävänanto 

 
Tuotettava teksti ja sen luonne riippuu opintojaksosta. Kurssisuorituksina tehtävät kirjalliset 
työt ovat erilaisia kursseista riippuen ja tehtävänannot luonnollisesti poikkeavat kursseilla 
toisistaan. Toisinaan tehtävänanto on tiukemmin muotoiltu, jolloin on täsmällisesti seurattava 
annettuja ohjeita, mutta tehtävänanto voi olla myös väljä, jolloin opiskelijan vastuulla on 
itsenäisesti huolehtia aiheen rajaamisesta, tekstin rakenteesta, lähteiden ja aineistojen 
valitsemisesta – yleisesti työn suunnittelemisesta ja toteutuksesta. Tehtävänantoon tulee 
tutustua hyvin.  
 
Tieteellisen kirjoittamisen tyyli ja muoto voi vaihdella ohjeistuksen mukaan. Esimerkiksi 
essee ja tutkimusraportti ovat muodoltaan erilaisia tieteellisiä kirjoitelmia. Jos muuta ei ole 
ilmoitettu, oletetaan, että teksti on muodollista asiatekstiä, ja siinä seurataan akateemisen 
kirjoittamisen käytänteitä. Tieteellisessä tekstissä kirjoittaja esittää pohdintojaan opiskeltuun 
sisältöön ja omaan ajatteluunsa, reflektioon, perustuen. Tekstissä viitataan toisiin kirjoittajiin 
ja eriytetään omat päätelmät toisten kirjoittajien sanomista asioista. Esitetyt väitteet 
perustellaan asianmukaisesti, kuvaukset ja selitykset perustuvat evidenssiin, ja työn rakenne 
seuraa tavanomaista akateemista tekstirakennetta. Akateemisen kirjoittamisen konventioihin 
tutustutaan käytännössä UVK-opinnoissa, jotka alkavat opintojen ensimmäisenä vuonna.  
 
Etenkin opintojen edetessä oletetaan opiskelijalta itsenäistä vastuunottoa. Akateemiselta 
asiantuntijalta edellytetään kykyä kirjoittaa erilaisia tekstejä, erilaisille yleisöille ja erilaisia 
tarkoituksia varten. Muodollisempia tekstejä kirjoitetaan konferenssijulkaisuihin, tieteellisiin 
aikakauslehtiin ja kirjoihin, toisinaan suuremmalle yleisölle ja vapaamuotoisemmilla 
foorumeilla julkaistavaksi. Tyyli tulee sovittaa tekstityypin ja ajatellun yleisön mukaiseksi. 
 
Kursseilla laaditaan erilaisia kirjallisia töitä. Usein pitkähkö kirjoitus vaatii aikaa syntyäkseen. 
Tekstin valmistuminen ei yleensä tapahdu hetkessä vaan se vaatii pohtimista ja 
opiskeltavien sisältöjen omaksumista ja ymmärtämistä. Jotkut kirjalliset työt ovat sellaisia, 
joita työstetään esimerkiksi seminaareissa. Tällöin teksti muotoutuu vaiheittain ja tällaista 
tekstin työstämistä voidaan luonnehtia prosessikirjoittamiseksi. Käytännössä opiskelija 
kirjoittaa tekstejä itsenäisesti ja niitä käsitellään opetusryhmässä. Ensimmäinen teksti voi 
olla esimerkiksi tutkimusidean muotoilua ja myöhemmissä versioissa paneudutaan työn 
rakenteeseen, aiempien tutkimusten tarkempaan käsittelyyn, tekstin hiontaan jne.  
 
Kukaan ei ole täydellinen kirjoittaja, ja kirjoittamisessa voi aina harjaantua. Tieteellistä 
kirjoittamista opetellaan ja harjoitellaan etenkin opintojen alkuvaiheessa. Kirjoittamisen 
tukena kannattaa käyttää tarkoitukseen kirjoitettuja oppaita (esim. Hirsjärvi ym: Tutki ja 
kirjoita (linkiksi)https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1081659). Mikäli sinulla on kysyttävää 
ohjeistuksesta tai tehtäviin liittyvistä asioista, ota yhteyttä kurssin opettajaan. Häneltä saat 
myös halutessasi palautetta. Palautetta kannattaa pyytää etenkin silloin, jos olet epävarma 
kirjoittamisesta tai haluat esimerkiksi keskustella kurssin arvioinnista. Jakson opettaja ohjaa 
ja auttaa, mikäli sinulla on ongelmia opintojakson suorittamisessa. Opiskelu on kuitenkin 
opiskelijan vastuulla, ja opiskelijan tehtävä on huolehtia esimerkiksi siitä, että tehtävät 
palautetaan ajallaan ja että ne ovat sisällöltään asianmukaisia.  
 



YFI-laitoksen graduohjeesta (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-
opiskeluun/tutkielmat/pro-gradu/graduohjeet.pdf) löytyvät perustiedot tutkimusraportin 
muotoseikoista sekä yleinen ohjeistus esimerkiksi viittaamiskäytännöistä. Tätä ohjetta voi 
käyttää soveltuvin osin hyödyksi esimerkiksi kandidaatintutkielmaa tehdessä.  
 
Jyväskylän yliopiston kirjastolla on ohjeistuksia opiskelun tueksi: 
Kirjastotuutori (https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori). 
 
Kielikeskus ja kirjasto tarjoavat koulutusta akateemiseen kirjoittamiseen, ja tätä koulutusta 
samoin kuin verkossa olevia materiaaleja kannattaa käyttää hyväksi koko opintojen ajan. 
https://kielikeskus.jyu.fi/ 
https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/kirjaston-ops 
  
 

Lähdemateriaali ja sen käyttö 

 
Lähteet ovat yleensä tieteellisiä julkaisuja; artikkeleita ja kirjoja, mutta lähteet voivat olla 
myös esimerkiksi akateemisen kirjallisuuden klassikoita. Lähteitä käsitellään analysoiden ja 
reflektoiden niiden sisältöä. Lähteisiin ei tule suhtautua dogmaattisesti, vaan asiaan kuuluu 
kriittinen asenne niitä kohtaan. 
 
Joillain opintojaksoilla on ennalta määritetty käytettävät lähteet ja/tai aineisto. Tällöinkin on 
suositeltavaa itsenäisesti paneutua muihin lähteisiin. Aihepiiriin tutustuessa apuna kannattaa 
käyttää sanakirjoja ja hakuteoksia. Erityisesti kannattaa huomata, että esimerkiksi Wikipedia 
tai Tieteen termipankki eivät ole tieteellisiä lähteitä; vaikka siis katsoisi Wikipediaa, niin on 
lopulta käytettävä alkuperäisiä lähteitä. Hyvä yleisohje on, että lähteen tulee löytyä yliopiston 
kirjaston kokoelmasta tai yliopiston kirjaston välittämästä kokoelmasta. Yliopiston kirjaston 
tiedonhakupalvelut ovat informaatikkoammattilaisten tuottamia, ja niihin kannattaa tukeutua, 
jos omat taidot tiedonhaussa eivät riitä.  
 
Jyväskylän yliopiston tietokanta: https://jyu.finna.fi/Browse/Database  

 
Periaate kirjoittamisessa on, että jokainen lause työssä on sellainen, että siitä selviää 
sisällön alkuperä, ja alkuperä on joko lähde tai aineisto tai kirjoittajan oma ajatus. Kaikki 
lähteet on ilmoitettava lähdeviittein. Tekstistä on vaivattomasti selvittävä se mikä on 
kirjoittajan omaa ajattelua, ja oman ajattelun on oltava perusteltua. Lähdeviitteiden käytössä 
on konventioita, joita on seurattava.  
 
Pääsääntöisesti pyritään esittämään lähteessä oleva asia omin sanoin. Pelkkä sanojen 
vaihtaminen synonyymeiksi ei riitä. Toisinaan on järkevä käyttää suoria lainauksia. Tällöin on 
käytävä ilmi, että kyseessä on suora lainaus. Lyhyet lainaukset merkitään lainausmerkein. 
Yli kolme riviä pitkät lainaukset on tapana sisentää ja laittaa omaksi kappaleeksi. Lainaukset 
on tapana tehdä täsmälleen alkuperäisessä muodossa, kirjoitusvirheitä myöten. Mikäli 
haluaa, voi korostaa lainauksesta jonkin kohdan, mutta tällöin on ilmoitettava korostuksen 
olevan lainaajan tekemä. 
 
Katso myös kirjastotuutorin ohje: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-
hallintaan/lahteet-viittaukset/nain-viittaat. YFI-laitoksella tavanomaisin viittaustyyli on nk. 
APA-tyyli, jota käytetään ellei muuta ole ilmoitettu (kts ed linkki). 

 

 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/pro-gradu/graduohjeet.pdf
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/pro-gradu/graduohjeet.pdf
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori
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https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/nain-viittaat
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/nain-viittaat


Vilppi ja plagiointi 
Eettinen kirjoittaminen kuuluu yliopisto-opintojen ydinsisältöihin. On ensisijaisen tärkeää 
perehtyä ohjeisiin koskien vilppiä ja plagiointia, sillä tahattomastikin voi taitamattomuuttaan 
syyllistyä moitittavaan toimintaan. Jyväskylän yliopiston ohjeistuksia löytyy seuraavista 
linkeistä: 
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/ala-plagioi 
  
 

Kansilehti, tiivistelmä, sisällysluettelo, lähdeluettelo 

 
Kirjallisissa töissä (mikäli muuta ei ole ohjeistettu) tulee sisällyttää kansilehti, tiivistelmä, 
sisällysluettelo ja lähdeluettelo. Työssä voi olla myös liitteitä. Työhön laitetaan sivunumerot. 
 
Kansilehti 

·         työn otsikko 
·         opintojakson koodi ja nimi 
·         työllä suoritettavien opintopisteiden määrä 
·         opiskelijan nimi, syntymäaika (ei kuitenkaan henkilötunnuksen loppuosaa) ja 

sähköpostiosoite 
·         opiskelijan pääaine, opintosuunta tai muu vastaava 
·         päiväys 
·         opintojaksosta ja työn arvioinnista vastaavan opettajan nimi 

 

Työhön laaditaan sisällysluettelo mikäli työssä on alalukuja. Muutamaa sivua pidemmät 
tekstit on tavallisesti tarpeen jakaa alalukuihin. 
 
Lähdeluetteloon laitetaan kaikki käytetyt lähteet. Lähdeviitteiden muotoilu lähdeluetteloon, 
katso: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-
viittaukset/nain-viittaat 
 

Tekstin ulkoasu  

 
Perusmerkkilajiksi valitaan Times New Roman tai Times. Pistekokoina ja riviväleinä 
tutkielmassa noudatetaan seuraavaa käytäntöä: 
 
Fonttikoko: 

·         Pääotsikoissa 16 
·         Alaotsikoissa 14 
·         Tekstissä 12 
·         Alaviitteissä 10 

Riviväli: 
·         Tekstissä 1½ 
·         Alaviitteissä 1 
·         Taulukoissa, sisennyksissä ja kuvioiden selityksissä 1 tai 2 (Mallia voi ottaa oman alan 

julkaisuista) 
·         Tiivistelmässä 1 

Marginaalit 
·         Ylä- ja alamarginaalit 2,5 cm 
·         Vasen marginaali 3 cm 

https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/ala-plagioi
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/nain-viittaat
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/nain-viittaat


·         Oikea marginaali 2,5 cm 
Sivukoko: A4 (ei letter) 
Kappalejako: kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi. 
 
Tarkempia ohjeita löytyy graduohjeista: 
 
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/pro-
gradu/graduohjeet.pdf  

Kirjallisen työn palauttaminen 

Työt palautetaan opettajan antamien ohjeiden mukaan. Palauttaminen voi tapahtua Moodle- 
tai Koppa-järjestelmässä, tai toisinaan sähköpostin liitteenä, joskus myös paperimuodossa. 
On syytä suosia pdf-tiedostomuotoa, mikäli palautus on elektronisessa muodossa. Tiedoston 
nimessä on syytä olla ainakin opintojakson koodi ja nimesi, ellei jotain muuta ohjetta ole 
annettu. Työstä on säilytettävä itsellä kopio ongelmatilanteiden varalta.  
 
Palauta työ opettajan antamien määräaikojen puitteissa. Töiden arviointi tapahtuu 
pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa määräajasta, loma-ajat ja lukukausien ruuhka-ajat 
voivat kuitenkin vaikuttaa arvioinnin valmistumiseen; opintojaksolla voi olla myös muunlaisia 
käytäntöjä. Huomioi, että jos työsi on viimeinen opintojen suoritus ja suunnitelmaan kuuluu 
valmistuminen tiettyyn päivämäärään mennessä, on palautettava työ riittävän hyvissä ajoin, 
jotta tarkastukseen jää riittävästi aikaa. 
 

 

Opiskeluun liittyviä tekstejä ja käytänteitä  

Tentti 

Tenttejä on monenlaisia. Tentti kestää yleensä 2-4 tuntia. Joissakin tenttimismuodoissa 
(ajastettu verkkotentti) voi käytössä olla materiaaleja. E-tentissä ei materiaaleja yleensä ole.  
 
Tenttiin valmistautumisessa on tärkeä huomata, että kyse ei ole mekaanisesta ulkoa 
oppimisesta eikä tavoitteena ole kyetä toistamaan tenttimateriaalia sellaisenaan. Ideana on 
hahmottaa ja ymmärtää käsitellyt asiat sekä pystyä kriittisesti arvioimaan tentittävää sisältöä. 
  
Tentissä tulee seurata tehtävänantoa. YFI-laitoksen tenteissä kysymykset ovat tavallisesti 
esseemuotoisia. Tenteissä voidaan esimerkiksi kysyä määritelmiä käsitteille, tiivistelmiä 
kokonaisuuksille, teorian soveltamista johonkin annettuun aineistoon, tai muita tieteelliseen 
ajatteluun liittyviä tehtäviä.  
 
Esseemuotoisessa tentissä vastaajan tehtävänä on kirjoittaa lyhyehkö essee kysymyksen 
aiheesta. Esseen aihe on annettu joko kysymysmuotoisena tai sitten pelkkänä otsikkona. 
Hyvä esseevastaus on jäsennelty kokonaisuus, joka heijastaa vastaajan kokonaisvaltaista 
ymmärrystä kysyttävästä aiheesta ja sen sisällöstä.  
Esseevastaus on jaoteltu kappaleisiin. Johdantokappaleessa esitellään tai rajataan 
käsiteltävä aihe lyhyesti, varsinaiset sisältökappaleet jaotellaan käsiteltävän aiheen 
mukaisesti ja omat kommentit sekä “jatkoyhteydet” esitetään loppukappaleessa.  
 
Ranskalaiset viivat tai yksittäisten, toisistaan irrallisten seikkojen luetteleminen eivät kuulu 
esseeseen (joskin joskus osana vastausta voi esiintyä myös asioiden luetteloja). 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/pro-gradu/graduohjeet.pdf
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/pro-gradu/graduohjeet.pdf


Jäsentelyssä on tärkeää asiassa pysyminen: olennaisen ymmärtänyt vastaaja ei tarinoi 
rönsyilevästi ja hyppelehtivästi.  
 
Tenttivastauksesta tulee ilmetä, että vastaaja tuntee hyvin kuulusteltavan oppimateriaalin. 
Vastauksen tulee siis sisältää kysymyksen kannalta olennaiset seikat kuulusteltavasta 
materiaalista. Oppimateriaalin tuntemus on hyvän tenttivastauksen minimivaatimus. Pelkkä 
omien mielipiteiden, olivatpa ne sitten kuinka erinomaisia hyvänsä, julkituominen 
kysyttävästä aiheesta ei riitä hyväksyttävään tenttisuoritukseen. Oppimateriaalin hallinnan 
lisäksi opiskelijan tulee osoittaa ymmärrystä kysymyksen aiheesta. Ymmärrys heijastuu 
esimerkiksi vastaajan taidossa jäsentää ja soveltaa opittua ainesta sekä kyvyssä suhteuttaa 
se muuhun tietoon. Luennoitsijan tai kirjoittajan kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä. 
Vastaaja voi esittää myös omia näkemyksiään asiasta, mutta ne on perusteltava. 
  
Tenttivastauksen arviointikriteereinä käytetään sekä asiatiedon hallintaa että vastaajan taitoa 
käsitellä kysymyksen aihetta. Jälkimmäisen kriteerin merkitys kasvaa opintojen edistyessä. 
Vertailtaessa perus-, aine- ja syventävien opintojen vaatimustasoja on syytä muistaa 
vaatimusten kumuloituva kasvu: opiskelijan on osoitettava hallitsevansa asiansa paremmin 
ja laajemmin kuin aikaisemmassa opintojen vaiheessa. Sama vastaus, joka on antanut 
erinomaisen arvosanan perusopinnossa saattaa riittää aineopinnoissa vain tyydyttävään 
arvosanaan ja johtaa hylkäämiseen syventävissä opinnoissa. Perusopinnoissa 
vaatimuksena on, että opiskelija on ymmärtänyt sisältöjen perusideat ja -käsitteet. 
Aineopinnoissa vaaditaan näiden lisäksi näkemysten perusteluiden ja yhteyksien 
hallitsemista. Syventävissä opinnoissa opiskelija osoittaa kykynsä kriittisesti analysoida 
asiasisältöjä laajemmassa yhteydessä. 
  
Vastaus on tärkeää jäsentää selkeästi eteneväksi. Vastauksessa arvostetaan hyvää 
asiatyylistä suomen kielen hallintaa ja kykyä tarkastella lukemaansa kriittisesti, eritellen ja 

arvioiden. Arvosanaa ei anneta vastauksen pituuden perusteella. Vastausta ei pidä 
keinotekoisesti venyttää, mutta kovin lyhyesti vastaaminen ei ehkä vakuuta asioiden 
hallinnasta. Esseetä kirjoitettaessa tulee pitää mielessä, että tenttivastaus on tarkoitettu 
kuulustelijan luettavaksi, ts. käsialan tulee olla lukukelpoista myös muille kuin kirjoittajalle 
itselleen. 
 

Essee 

Esseetä suunnittelevan on otettava yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan (ellei 
muuta ole ohjeistettu), ja sovittava tämän kanssa esseen kirjoittamisesta. Essee on 
pienimuotoinen tutkiva ja pohtiva kirjoitelma määritellystä aihealueesta. Esseen laajuus 
vaihtelee opintojaksosta riippuen. Esseen tekemisessä tärkeää on hahmottaa selkeä 
kokonaiskuva kirjoitettavasta aiheesta ja pyrkiä kirjoittamaan omin sanoin oma näkemys 
aiheesta. Esseekirjoittamisen tarkoituksena on osoittaa aiheen ymmärtäminen ja opitun 
tiedon soveltaminen. 
 
Esseessä käytetään tekstin sisäisiä lähdeviitteitä eli viitteet sijoitetaan tekstiin heti viitatun 
kohdan jälkeen. Älä referoi tai lainaa suoraan eli siirrä tekstiä työhösi suoraan kirjoista, vaan 
esitä asia omin sanoin. Essee perustuu lähdeaineistoon, jota kirjoittaja tarkastelee omalla 
tyylillään.  Essee ei ole perustelemattomien mielipiteiden esittämistä, vaan oman kannan 
esittäminen tapahtuu esseen aihepiiristä huolellisesti argumentoiden ja lähdekirjallisuuteen 
suhteuttaen.  
 
Essee perustuu tavallisesti vähintään kolmeen tai neljään lähteeseen. Esseellä suoritetaan 
yleensä kaikki opintojaksoon kuuluvat teokset. Suositeltavaa on perehtyä muuhunkin 



aihealueen kirjallisuuteen. Kurssin voi suorittaa kurssikohtaisesti yhdellä tai useammalla 
esseellä.  
 
Aiheen valintaan liittyen kannattaa tarkentaa näkökulmaa muotoilemalla tutkimusongelma ja 
täsmentämällä peruskäsitteet: Mihin kysymyksiin essee pyrkii vastaamaan? Mitä esseessä 
keskeiset käsitteet merkitsevät? Kannattaa pyrkiä kehittämään esseen ideaa ennen 
yhteydenottoa opettajaan. Rajaus pitää suhteuttaa työn laajuuteen - liian laajat rajaukset 
tekevät tekstistä usein pinnallisen ja hajanaisen.  
 
Esseen kirjoittamisjärjestys ei useinkaan noudata esseen lopullista muotoa. Jo lukiessa 
lähdemateriaalia kannattaa kirjata kysymyksiä, ajatuksia ja mielenkiintoisia argumentteja, 
tietoa joka kiinnostaa sinua ja auttaa kysymyksesi tarkentamisessa tai siihen vastaamisessa. 
Tässä vaiheessa omaan kirjoittamiseen ei kannata suhtautua liian kriittisesti, matkan varrella 
tuotetut ideat saattavat osoittautua lopulliseen versioon sopimattomiksi. 
 
Lopullisessa tekstissä kannattaa mennä suoraan asiaan. Hyvä keino vangita lukijan 
mielenkiinto on edetä heti esseen keskeisiin kysymyksiin. Silloin tutkimusnäkökulma, 
kysymyksenasettelu ja aiheen sisältämät jännitteet avautuvat lukijalle jo tekstin alussa. 
Esseessä käsiteltävät asiat on liitettävä toisiinsa, siten että teksti etenee johdonmukaisesti. 
Toisiaan seuraavien lauseiden ja kappaleiden on liityttävä luontevasti yhteen, ja tekstin 
’punaisen langan’ pitää kuljettaa lukijaa luontevasti läpi koko esseen. 
 
Ennen palautusta tarkistetaan, eteneekö essee johdonmukaisesti, vastataanko asetettuihin 
kysymyksiin ja onko teksti yhtenäinen kokonaisuus. Vältä toistoa, aukkoja ja epäselvyyksiä, 
samoin kuin perustelemattomia mielipiteitä. Tarkista lopuksi esseen otsikon ja sisällön 
vastaavuus, ja että muut muotoseikat kansilehdestä lähdeluetteloon ovat kunnossa. 
Lähdeluetteloon kirjataan kaikki käytetyt lähteet.  
 
Esseen ohjeellinen pituus on 10-15 tekstisivua/5 op tai 700 sanaa/1 op. 
  

Luentopäiväkirja ja oppimispäiväkirja 
Luentopäiväkirjan tarkoituksena on harjoittaa kriittistä, refleksiivistä ajattelua. Se ei ole 
tiivistelmä luennoista tai kurssimateriaalista. Luentopäiväkirjassa esitellään ja 
kommentoidaan asiakokonaisuuden keskeisiä teemoja.  Luentopäiväkirja ei ole sama kuin 
luentomuistiinpanot, vaan se on tiivistämistä, tärkeinä pidettyjen asioiden esiin nostamista, 
prosessointia ja kommentointia. Kaikkia luennolla esille nousseita asioita ei ole 
tarkoituksenmukaista käsitellä päiväkirjassa. Luentopäiväkirjan muotoilussa noudatetaan 
kurssin opettajalta saatuja ohjeita. 
 
Oleellista luentopäiväkirjan kirjoittamisessa on jäsentely, huolellinen ja analyyttinen 
kommentointi (sekä opetuksen että mahdollisten keskustelujen) ja esitettyjen väitteiden 
pohtiminen ja perusteleminen. Kommentit voivat olla kriittisiä, täydentäviä, hyväksyviä, 
pohdiskelevia, tulkitsevia tai kokemuksellisia, jolloin voit pohtia asioita esimerkiksi 
havaittujen ilmiöiden tai elämänkokemusten kautta.  
 
Luentopäiväkirja vaatii sitoutumista. Luennoilla on syytä käydä säännöllisesti. 
Tyydyttävälläkin arvosanalla arvostellusta luentopäiväkirjasta tulee käydä ilmi, että opiskelija 
on ymmärtänyt ja omaksunut opintojakson tavoitteiden kannalta oleellisimmat asiat. 
Pinnallinen käsittely, pelkkä luennoitsijan referointi, asiavirheet, asiaan liittymättömät 
kommentit tai perustelemattomat mielenilmaisut alentavat arvosanaa. 
 
Mitään yleistä mallia luentopäiväkirjoille ei ole, mutta pääsääntöisesti voi soveltaa seuraavia 
tapoja: 

 



A ) aluksi yhden kappaleen verran luennon referointia ja sen jälkeen 1-2 kappaletta 
referoidun kommentointia jne. 
B) ”esseemäisempi” rajoitetumpaan määrään käsiteltyjä aiheita keskittyvä suorasanainen ja 
loogisesti etenevä päiväkirja. 
 
Mikäli muuta ohjetta pituudesta ei ole annettu, voi seurata seuraavaa ohjetta: kahden tunnin 
luentoa kohti kirjoitetaan 1-1½ sivua tekstiä. Kirjoitustyyli on akateeminen asiatyyli. 
 
Joillakin opintojaksoilla tehdään oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja on idealtaan pääosin 
sama kuin luentopäiväkirjassa, mutta luentojen sijaan materiaalina käytetään muita lähteitä 
tai aineistoja opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.  
  

Lukupiiri / opintopiiri 

Tämä ohje koskee opiskelijoiden itse organisoimaa lukupiiriä. Lukupiiri (tai opintopiiri) on 
ryhmässä toteutettu oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijaryhmä kokoontuu alustuksen 
pohjalta keskustelemaan ennalta valitusta kirjallisuudesta. Mikäli lukupiiri on opintojakson 
suoritusmuoto, on asiasta sovittava opintojakson vastaavan opettajan kanssa etukäteen. 
Ryhmän jäsenten perustiedot (nimi & sähköpostiosoite) sisältävä työsuunnitelma toimitetaan 
sähköpostilla tentaattorille. Lukupiiri voi toimia myös ilman suorituspäämäärää (so. 
yleissivistävästi).  
 
Lukupiiri on vaihtoehtoinen tapa oppia yhdessä yksilöopiskelun sijaan. Lukupiiri mahdollistaa 
yhteisöllisen oppimisen. Lukupiirissä voidaan lukea tutkintovaatimuksiin sisältyviä tenttikirjoja 
tai sitten syventää osaamista lukemalla tutkintovaatimusten ulkopuolelle jääneitä teoksia. 
Lukupiirin avulla on mahdollista osoittaa oppineisuuttaan tenttien, esseiden ja 
seminaaritöiden lisäksi ja näin monipuolistaa opiskelutapojaan. 
 
Lukupiiri ei ole välttämättä helpoin tapa suorittaa opintojaan, mutta se on kuitenkin 
parhaimmillaan opiskelua motivoivaa ja näin oppimista edistävä tapa opiskella. 
Opiskelumuotona lukupiiri vaatii sitoutumista ja kykyä toimia ryhmässä. Se edistää 
keskustelutaitoja sekä edistää kirjojen ja tekstien lukemisen tekniikoita. Kaiken kaikkiaan se, 
että yrittää kertoa ajatuksistaan muille opiskelijoille, on omiaan edistämään omien ajatusten 
jäsentämistä sekä kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia. Onnistuessaan lukupiiri on hieno 
tapa oivaltaa ja ratkoa ongelmia yhdessä. Lukupiirissä opiskellaan kurssin aihealueita 
yhdessä keskustellen.  
 
Kirjallisuus jaetaan osiin lukupiiriläisten kesken. Kirjallisuuteen perehdytään huolellisesti. 
Samalla on hyvä pohtia jo hyviä ja keskeisiä alustuksen aiheita. Osallistujat sopivat esitysten 
aiheista ja aikatauluista. Kukin laatii yhden noin viiden, kuuden liuskan mittaisen kirjallisen 
alustuksen valitsemastaan teoksesta. Alustusten ei tule olla referaatteja, vaan kriittisiä, 
keskusteluun innoittavia pohdintoja kirjojen keskeisistä teemoista. Alustuksen loppuun on 
mielekästä liittää muutamia kysymyksiä ja ehdotuksia keskustelun aiheeksi, jotta lukupiirissä 
tapahtuva keskustelu saataisiin vaivatta käyntiin.  
 
Lukupiiri kokoontuu tarvittavan määrän kertoja, esimerkiksi 5 kertaa, riippuen siitä, kuinka 
monta osanottajaa ryhmässä on ja kuinka laajoja kokonaisuuksia käsitellään ja millainen 
idea lukupiirissä on. Varatkaa aikaa ja rauhallinen tila, joka luo oppimiselle suotuisan 
ympäristön. Tilan valinnassa kannattaa olla tarkkana, koska paikka vaikuttaa väistämättä 
siihen minkälaiseksi yleinen ilmapiiri muodostuu. 
 
Jokainen kerta alkaa 15-30 minuuttia kestävällä alustuksella. Kirjalliset alustukset on joko 
monistettu etukäteen tai lähetetty sähköpostin liitetiedostona ryhmän jäsenille hyvissä ajoin. 



Koska kaikki ryhmän jäsenet ovat jo lukeneet alustuksen etukäteen, niin ei ole 
tarkoituksenmukaista, että tapaamisessa alustaja lukisi alustustaan suoraan paperista. 
Kaikin puolin järkevämpää on, että alustaja esittelee käsiteltävää teosta vapaasti ja 
problematisoiden sekä tekee tämän lisäksi mahdollisia lisähuomautuksia edeltä käsin 
jakamaansa alustukseen. 
 
Alustuksen pitäjä toimii tapaamisissa puheenjohtajana. Alustuksen jälkeen keskustelette 
puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtajan tehtävänä on pitää keskustelu käsiteltävän teeman 
puitteissa ja luoda keskusteluun jatkuvuutta. Puheenjohtajan tulee myös pyrkiä siihen, että 
kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti keskusteluun. Keskusteluissa kannattaa 
pitäytyä tieteenalaan liittyvien kysymysten erityisissä kysymyksissä ja jättää muu 
vapaamuotoinen keskustelu tapaamisten ulkopuolelle. 
 
Keskustelusta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa sihteeri, jona jokainen ryhmän 
jäsen toimii vuorollaan. Pöytäkirjasta tulee ilmetä sekä taustatiedot (aihe, ketä oli paikalla, 
tapaamisen kestoaika) että itse keskustelu: keskustelun yleinen kulku, keskustelun teemat, 
pääkohdat, mitkä ongelmat jäivät ratkaisematta, mistä asioista oli erilaisia näkökantoja jne. 
Huomioikaa se, että keskusteluista ja alustuksista tulee käydä ilmi, että opintojakson 
kirjallisuuteen on todella perehdytty. 
 
Kaikki alustukset ja puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat toimitetaan lukupiirin päätyttyä 
tentaattorille, jolla on oikeus, vaan ei velvollisuus kutsua ryhmä yhteiseen 
palautekeskusteluun. Tentaattori arvioi ryhmän suoritustason alustusten, pöytäkirjojen ja 
mahdollisen loppukeskustelun perusteella. 
 

Kirjallinen tehtävä 

 
Opetussuunnitelmissa on joidenkin opintojaksojen kohdalla mainittu suoritusmuotona 
kirjallinen tehtävä. Tehtävä voi olla luonteeltaan samanlainen kuin edellä mainittu essee, 
mutta kyseessä voi olla muunkinlainen tehtävänanto. Koska mahdollisia erilaisia 
tehtävänantoja on erilaisia, ei yleistä ohjetta voi antaa – muita tehtävätyyppien ohjeistuksia 
sovelletaan opettajan ohjeiden mukaisesti. 
 
Tehtävät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 

·         Tietosanakirjatyyppisen artikkelin kirjoittaminen, laajuus voi vaihdella esimerkiksi hyvin 
tiiviistä 100 sanan artikkelista hiukan laajempaan, 2-3 sivun laajuiseen. (Esim: 
https://assets.cambridge.org/97805216/37220/excerpt/9780521637220_excerpt.pdf) 

·         Wikiartikkeli jostain rajatusta aiheesta 
·         Blogiteksti (Esim: https://blog.oup.com/) 
·         Oppimateriaalin tuottaminen; opettaminen on hyvä tapa itse oppia, ja tehtävänantona 

voisi olla suunnitella kuinka opettaisi jonkin aihepiirin jollekulle muulle ja tuottaa siihen 
tarvittava materiaali, joka voi sisältää myös muuta kuin pelkkää tekstiä. 

·         Kirjallinen alustus keskustelun pohjaksi tai esitelmä ja siihen liittyvä esitysmateriaali. 
·         Aineiston analyysi: esimerkiksi metodikursseilla voi olla tehtävänantona analysoida 

aineistoa käyttäen kurssin aihepiiriin kuuluvia metodeja. 
 

https://assets.cambridge.org/97805216/37220/excerpt/9780521637220_excerpt.pdf
https://assets.cambridge.org/97805216/37220/excerpt/9780521637220_excerpt.pdf
https://blog.oup.com/

