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Päästä paperille

Tiedekunnan tutkijakoulu 16.9.2005
Minna-Riitta Luukka

Miksi tutkimuksesta pitää kirjoittaa?

• Tiedeyhteisö elää julkaisuissa.
• Julkaisut ovat yhteisön vuorovaikutusta.
• Kirjoittaminen on olennainen osa 

tutkimusprosessia.
• Tutkimuksen laadunvarmistusta.
• Se on tutkijayhteisön jäsenyyden ehto.
• Usein ainoa tapa saada palautetta.
• Meritoitumisen väline.

• Tutkimus muuttuu tieteeksi vasta kun se on 
julkistettu.
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Tieteentekijän retoriikat

• TEKSTIT LUKIJAT TYYLI
tiedejulkaisu kollegat trendiretoriikka
opinnäyte arvioijat pätevyysretoriikka
seloste tilaajat hyötyretoriikka
oppikirja opiskelijat hoivaretoriikka
ammattilehti asiantuntijat avunantoretoriikka
sanomalehti maallikko uutisretoriikka

Luostarinen 1991

Kirjoittaminen on osa tutkimusta
• Tekstit syntyvät prosessin kuluessa 
• Käynnissä koko tutkimustyön ajan > erilaisia 

tekstejä erilaisiin tarpeisiin
• Tutkimus on tekstityötä = kirjoittamista ja 

lukemista
• Kirjoittaminen (ja tutkimustyö) edellyttää:

– Kykyä esittää mielenkiintoisia kysymyksiä
– Taitoa rajata aihe ja sitkeyttä selvittää sitä
– Taitoa erottaa olennainen epäolennaisesta
– Taitoa jäsentää tietoa ja esittää se loogisesti
– Pikkutarkkuutta ja järjestelmällisyyttä
– Tietoa tieteellisten tekstien ja julkaisemisen 

pelisäännöistä
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AIHEESEEN PEREHTYMINEN
Aihepiiri

Tehtäväalueen valinta
Aikaisempiin tutkimuksiin perehtyminen

TUTKIMUSSUUNNITELMA
Ongelmien täsmennys
Menetelmän valinta

Aineistonkeruu, -käsittely ja raportointisuunnitelma
Työohjelma (aikataulu, rahoitus jne.)

TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS
Aineiston keruu

Aineiston analysointi

TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI

KIRJOITTAMINEN!!

METODIN
POHDINTA

KIRJOITTAMINEN

AIHEEN
VALINTA

LUKEMINEN

AINEISTON
KERUU

AINEISTON
KÄSITTELY



4

Tekstin arviointikriteerejä
• Tutkimusongelmat relevantteja ja perusteltuja?
• Tutkimuskysymykset johdettu ongelmista?
• Tutkimus motivoitu?
• Teoriaosuus relevantti ja hyvin rajattu?
• Käsitteet hallussa?
• Menetelmät hallussa, perusteltuja, oikein käytettyjä?
• Aineisto valittu harkiten, esitelty hyvin?
• Analyysi oikeaoppista, systemaattista?
• Päätelmät nousevat analyysistä, ovat osuvia, 

perusteltuja?
• Tutkimuksen arviointi ja reunaehdot esitelty?
• Eettiset / tietosuoja-asiat otettu huomioon?
• Teksti looginen ja helppolukuinen?

Tieteelliseltä tekstiltä odotetaan

• tieteellistä tietoa (vs. arkitietoa)
• uutta tietoa
• rakentumista aikaisemman varaan
• avoimuutta, yksityiskohtaisuutta 
• täsmällisyyttä
• asiakeskeisyyttä
• objektiivisuutta
• argumentointia
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Tutkimuksen ja tekstin askeleet
• Minä tutkin tätä. Teen sen koska…
• Tiedämme ennestään, että…
• Minun näkökulmani on tämä…
• Tarkoitukseni on vastata näihin kysymyksiin…
• Näihin en aio vastata…
• Aikaisempien tutkimusten perusteella oletan…
• Näillä teorioilla, malleilla, käsitteillä operoin…
• Etsin tietoa: mitä, miten, keneltä, mistä?
• Löysin tätä...
• Löydökseni, tulokseni osoittavat että..
• Niitä voi verrata…
• Niistä voi päätellä…
• Tutkimuksestani seuraa tätä…
• Näin arvioin sen onnistuneisuutta…
• Tutustuin näiden henkilöiden tutkimuksiin…

johdanto

tutkimus-
kysymykset

viitekehys

metodit & aineisto

tulokset
analyysi

pohdinta

lähteet

Kirjoitustyön vaiheet

TOIMITA LUO

MUHITA JA
TYÖSTÄ

SUUNNITTELE

Hanki
palautetta
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
• Mieti, mikä on tekstisi pääpointti
• Pohdi, miten juttusi liittyy alan keskusteluun
• Keskustele, lueskele, etsi julkaisufoorumia
• Rajaa aihettasi
• Kirjoita synopsis

– Työnimi
– Mitä tutkin ja miksi (johdanto)
– Mikä on näkökulmani (teoreettinen viitekehys)
– Mitkä menetelmät, mikä aineisto?
– Mitkä ovat päätulokseni?
– Mitä niistä voi päätellä, mitä niistä seuraa?
– Lista tai mind map tekstiin tulevista asioista

Luovuus likoon!
• Aloita kirjoittaminen helpoimmasta päästä
• Älä pyri täydellisyyteen, älä viilaa kieliasua.
• Tärkeintä on saada ajatukset paperille.
• Piirrä vaikka kuvioita, tee listoja.
• Muista kuitenkin lähdeviitteet.
• Jos tekstiä syntyy, anna tulla.
• Jos ei synny – lue synopsiksesi, lueskele 

kirjallisuutta, keskustele asiasta, pidä esitelmä, opeta 
asia jollekin, kokeile toista palaa.

• Jos kirjoitat vieraalla kielellä ja se tökkii, kirjoita 
ajatus / käsite suomeksi.

• Tärkeintä on että itse ymmärrät mitä kirjoitat.
• Merkitse tekstin joukkoon itsellesi vinkkejä.

Palautetta?
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Luonnoksen kimppuun
• Muhita hetki

– Jätä luonnos lepäämään, katsele uusin silmin
– Sanoitko mitä suunnittelit? Onko tässä kaikki?
– Karsi, rajaa, tiivistä tai lisää ja täsmennä.
– Vastasitko siihen mihin lupasit?
– Muistitko perustella ratkaisusi?

• Työstä tekstiäsi
– Ota viileän analyyttinen ote
– Katso tekstin kokonaisrakenne, onko se looginen?
– Nousevatko tärkeät asiat esiin?
– Onko tekstissä lukijan mentäviä aukkoja?
– Tarkista otsikot, kuviot, kaviot, listat.
– Kirjoita varsinainen abstratkti.

Palautetta?

Viimeinen silaus

• Toimita tekstisi
– Tarkista kieli ja tyyli. Selkeää? Sujuvaa? 

Ymmärrettävää? Tyyliltään yhtenäistä? Mukaansa 
tempaavaa?

– Lue tekstiä ääneen – huomaat epäselvät kohdat
• Lueta tekstisi

– Uskalla pyytää palautetta ja arvosta sitä.
– Lue tai kuuntele huolella kommentit, älä selittele, mieti 

mitä niistä otat huomioon. Tämä on sinun tekstisi.
• Tee loppusilaus

– Viimeistele kieliasu: oikeinkirjoitus, välimerkit, 
aikamuodot, lähdeviitteet, taulukoiden otsikot, 
viittaukset kuvioihin, lähdeluettelo.

– Noudata julkaisusarjan ohjeita.
Onnittele

itseäsi
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Vinkkejä
• Oma teksti on myytävä – ensin julkaisijalle, sitten 

lukijoille! Muista motivointi.
• Hyvän ja selkeän tekstin tuottaminen edellyttää, että

itse ymmärtää asian.
• Etsi sopiva julkaisukanava – tutustu tarjontaan, 

räätälöi juttusi.
• Keskity olennaiseen – poista ja karsi – jämistä saa 

ainekset seuraaviin juttuihin.
• Älä rakastu tekstiisi – mutta älä ole ylikriittinen.
• Varaudu hyviin ja huonoihin kausiin. 
• Pyydä apua.
• Opi kömmähdyksistäsi ja palautteesta. Älä luovuta.
• Älä odota inspiraatiota.

Idea syntyy!
Synopsis paperille. Mistä julkaisija?

Etsimistä, keskusteluja,
lukemista…

Kirjoitustyön
kimppuun…

Lähetys toimittajalle
Odotusta…

Lausunnot
Julkaisupäätös!

Tekstin muokkausta,
toimittamista

Valmis!
Juhlintaa!!

Tutkijan tekstiarkea!


