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Tieteellinen kirjoittaminen

● vastaava kurssi kaikilla yliopisto-opiskelijoilla
● voi olla oppiaineen oma tai kielikeskuksen 

järjestämä
– oppiaineen kurssilla päästään lähemmäs sisältöjä

– yleisellä kurssilla on puhuttava yleisiä asioita

– tässä esimerkit ovat jälkimmäisestä

● kurssin ”toiveajoitus” on tutkielman yhteyteen, 
mutta opiskelijoita virtaa kurssille milloin mitenkin

● kurssi on suppeahko eikä sillä ehditä yleensä 
varsinaisesti tuottaa kokonaista tekstiä



  

Kurssin aineksesta

● käsiteltävät tekstit yleensä keskeneräisiä, jopa 
täysin alustavia

● kurssilla käsittelyyn pääsevät tekstipiirteet 
pikemmin distributiivisia kuin rakenteellisia

– kohteena rekisteri, ei niinkään tekstilaji

● päämääränä oleva tekstilaji on tutkielma 
(kandidaatin- tai maisterin-)

● tieteellinen ohjaus jonkun muun vastuulla
● kurssilla siis pitkälti retorista ohjausta



  

Kurssin ongelma

● riittävän varmasti yhteisesti tunnettu terminologia (= 
käytännössä koulukielioppi) riittää kielenhuoltoon

● tekstinhuollossa tulee jo terminologisia ongelmia
● entä tieteellinen retoriikka?

– päättely

– todistelu

– vakuuttaminen

● osin pärjätään arki-ilmauksilla ja tieteenalasta 
riippumattomilla käsitteillä, mutta...



  

Miksi puhua ”äänestä”?

● ääni on helposti ymmärrettävä, selkeä metafora
● ääni on helppo poimia tekstistä ilman kielitieteen 

terminologiaakin
● ääni lähestyy tekstin piirteitä funktionaalisesti, 

käytön ja tarpeiden kannalta
● ääni on metaforaksi hyvin todenmukainen:

– kuka puhuu?

– kenelle puhutaan?



  

Esimerkki 1

● katkelma todellisesta tekstistä:
Hoitotyön perustehtävään liittyy vastuullisuus sekä potilaasta että 
hoitotyön tehtävästä, joiden tulisi sisältyä kaikkeen ammatilliseen 
hoitotyön toimintaan. Tämän ajatuksen voidaan katsoa olevan yksi 
hoitamisen ydinasioista. Vastuullinen johtaminen heijastuu 
terveyspalvelujen laatuun, potilastyytyväisyyteen ja työntekijöiden 
hyvinvointiin (Kanste 2005).  Vastuu potilaasta edellyttää autettavan 
ainutlaatuisuuden huomioimisen eettisenä kysymyksenä sekä yleisesti 
että yksilöiden tasolla. Tehtävävastuu taas edellyttää hoitamisen 
tietotaidon ylläpitämistä, joka oikeuttaa ja mahdollistaa parhaat 
mahdolliset auttamiskeinot potilaan hyväksi. (Leino-Kilpi 2003.)



  

Esimerkki 1: mikä pielessä?

● missä menee pieleen?
● millä tavoin selittää se opiskelijalle omaksumatta 

”ylempää” asemaa?



  

Esimerkki 1: (yksi) vastaus

● kirjoittajan oma ääni on heikko
● kuka puhuu?
● lähdeviittausten merkintä periaatteessa oikein, mutta 

lukija epäilee väkisinkin merkintöjen vaikutusalaa



  

Esimerkki 2

● katkelma todellisesta tekstistä:
Sanalla vastuu tarkoitetaan Nykysuomen sanakirjan (1996) mukaan 
henkilöä, jolla on huoli tai velvollisuus omassa tai toisen hoidossa tai 
valvonnassa olevasta asiasta, omaisuudesta tai henkilöstä ja näille 
mahdollisesti tapahtuvista vahingoista koituvien seuraamusten uhka, 
edesvastuu, vastuunalaisuus tai vastuuvelvollisuus. Vastuullisuus on 
myös ominaisuus, joka ilmentää vastuunalaisuutta tai 
vastuuvelvollisuutta ihmisistä tai asioista viran, aseman tai tehtävän 
puolesta. Etymologiselta alkuperältään vastuu on johdettu vastata-
verbistä, joka on vanhastaan merkinnyt muun muassa vastausta, 
vastustusta tai vastassa olemista (Häkkinen toim. 1990).



  

Esimerkki 2: mikä pielessä?

● teksti on hoitotieteen tutkielmasta ja käsittelee 
vastuullista johtajuutta

● periaatteessa asiallista tekstiä, mutta...



  

Esimerkki 2: (yksi) vastaus

● ääni tulee hyvin kaukaa, väärältä tieteenalalta, eikä 
kirjoittaja hallitse sitä

● valitut lähteet ovat kielitieteilijän näkökulmasta 
”peruskauraa” eivätkä varsinaisesti vastaa asetettuun 
kysymykseen

● kirjoittajan näkökulmasta tämä lienee yritys 
filosofoida kysymyksen äärellä yleisellä tasolla, 
mutta kirjoittajan oma ääni jää heikoksi



  

Esimerkki 3

● katkelma todellisesta tekstistä:
Mielestäni tutkielmassa oli käytetty viittaustekniikkaa moni-
puolisesti, sama tekniikka koko työssä, mutta viite saattaa välillä 
aloittaa kappaleen, mikä tuo työhön sujuvuutta. Jos viite on aina 
samassa kohtaa kappaleen lopusta, lukeminen muodostuu helposti 
puuduttavaksi.

Sisällysluettelon perusteella sanoisin, että tutkielman rajaukset ovat 
todella onnistuneet. Meikäläisen työssä ei ole mitään ylimääräistä, 
vaan olennainen on onnistuttu kiteyttämään tiiviiksi ja yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi.



  

Esimerkki 3: mikä pielessä?

● ensivaikutelmana subjektiivisuus, mutta perustelut 
ovat asiallisia

● missä mennään metsään?



  

Esimerkki 3: (yksi) vastaus

● tekstiä vaivaa ”kriitikkotyyli”: kirjoittajan suhde 
kohdetekstiin on odotuksenvastainen

● kenelle kirjoittaja kohdistaa äänensä?
● millaisena äänenä kohdeteksti ilmenee?



  

Yleistäen: mikä on vaikeaa?

● oman äänen nostaminen muiden äänten 
komentajaksi

– ymmärrettävää, koska itsellä voi olla niin vähän 
sanottavaa suhteessa auktoriteetteihin

● oman äänen suuntaaminen vertaisille
– ymmärrettävää, koska ei koeta olevan (eikä olla?!) 

vertaisia



  

Mihin tästä?

● äänen käsite helpottaa tiettyjen tekstuaalisten 
ongelmien paikantamista ja osoittamista

● funktionaalisena välineenä se helpottaa myös 
opiskelijan työtä ongelmien korjaamisessa

● mikään taikakeino sekään ei tietysti ole
● pedagogisesti tilannetta mutkistaa se, että kurssin 

vetäjä joutuu helposti asettumaan löytäjäksi, vaikka 
tieteen tulisi olla vertaisviestintää
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