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1. Johdanto 
 

Kirjoita tutkielmallesi johdanto, jossa esittelet aluksi lyhyesti tutkielmasi kirjailijan ja teoksen. Kerro, 

miksi valitsit juuri tämän kirjailijan ja teoksen. Mitä tiedät kirjailijasta ja teoksesta etukäteen?  

 

Kerro myös, mitä asioita tulet tutkielmassasi käsittelemään. Mitä ajatuksia tutkielman tekeminen 

sinussa herättää? Mitä hyötyä arvelet tutkielman tekemisellä olevan? Mitä toivot oppivasi 

tutkielmaa tehdessäsi? Mitä tavoitteita asetat tutkielmallesi? Miten aiot saavuttaa tavoitteesi? 

Millaisia tavoitteita sinulla on äidinkielen päättöarvosanaa ajatellen?  

 

Kirjoita tutkielmallesi johdanto, jossa käsittelet yllä listattuja asioita.  

 

Kiinnitä tutkielmassasi huomiota seuraaviin seikkoihin: 

● Kirjoita tutkielma jollakin yleisellä, helppolukuisella fontilla. Fonttikoko 12. Riviväli on 1,5.  

● Tutkielma on asiatekstiä ja se kirjoitetaan kirjakielellä. Kiinnitä erityistä huomiota tekstisi 

kieliasuun: Kun olet saanut tekstisi valmiiksi, tarkista vielä huolella oikeinkirjoitus. Muista 

pilkut ja poista puhekielisyydet. 

● Muista jakaa tekstisi kappaleisiin. Jätä kappaleiden väliin tyhjä riviväli. Tietokoneella 

kirjoitettaessa ei käytetä sisennystä. 

● Aloita uusi pääluku aina uudelta sivulta, vaikka edellinen sivu ei olisikaan täynnä tekstiä. 

● Älä vastaa tämän ohjeen kysymyksiin, vaan kirjoita kokonaista tekstiä, jonka ymmärtää 

myös näkemättä ohjetta. Pohdiskele, perustele, selitä! Älä kirjoita mitään, mitä et itse 

ymmärrä. 

● Kun esittelet kirjailijaa, älä puhuttele häntä pelkästään etunimellä. Esimerkiksi: Jotuni syntyi 

vuonna 1880 (Ei siis: Maria syntyi vuonna 1880.) 

● Kun kerrot teoksen sisällöstä, käytä aikamuotoina preesensiä ja perfektiä. Esimerkiksi: 

Huojuvan talon Lea on itsenäinen nainen, joka kärsii avioliitossaan. 

● Muista, että et voi ottaa toisen kirjoittamaa tekstiä suoraan internetistä tai kirjasta ja käyttää 

sitä omanasi.  Plagioimisesta seuraa hylätty arvosana koko tutkielmasta. 
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2. Kirjailijan esittely  
 
Esittele kirjailija mahdollisimman kattavasti. Kirjoita yhtenäistä tekstiä. Älä esittele kirjailijaa 

ranskalaisin viivoin.  

 

Etsi kirjailijasta tietoa ainakin kolmesta lähteestä. Muista, että Wikipedia ei yksinään riitä 

lähteeksi. Hae kirjailijasta tietoa esimerkiksi internetistä, mutta muista lähdekritiikki: kaikki, mitä 

internetissä lukee, ei aina pidä paikkaansa. Muista myös, että vaikka käytät työssäsi lähteitä, niin 

vältä tekstin suoraa kopioimista. Kerro asiat siis omin sanoin. Opettele siis referoimaan (eli 

selostamaan) toisten tekstejä. Ota lähdetiedot muistiin kaikista käyttämistäsi lähteistä ja liitä ne 

työsi loppuun lähdeluetteloksi. Kertaa ohjeet toisen tekstiin viittaamiseen täältä.  
 

Selvitä kirjailijasta seuraavia asioita:  

 

Kirjailijan lapsuus ja nuoruus  

 

Milloin ja missä kirjailijasi on syntynyt? Millaiseen perheeseen hän syntyi? Mikä ovat/olivat isän ja 

äidin ammatit? Millaiset perheolot tuohon aikaan yleensä oli ja millaiset olot kirjailijallasi oli? Onko 

kirjailijallasi sisaruksia? Mitä kouluja kirjailijasi on käynyt, ja millainen hänen koulumenestyksenä 

oli? Lukiko kirjailijasi jo lapsena paljon? Kirjoitteliko hän jo lapsena? Kerro mahdollisimman tarkasti 

kaikki lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät asiat. 

 

Kirjailijan ura 
 

Millainen kirjailijan ura on? Milloin hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa ja mikä se oli nimeltään? Mistä 

kirja kertoi? Miten se otettiin vastaan? Mikä on kirjailijan läpimurtoteos ja mitä se on merkinnyt 

suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaisille? Tekeekö tai onko kirjailijasi tehnyt muutakin työtä 

kuin kirjoittanut? Millaista työtä? Jos löydät tietoa kirjailijasi opiskeluvuosilta, kerro myös niistä.  

  

Kirjailijan tuotanto 
 
Esittele kirjailijasi teokset aikajärjestyksessä (tässä voit käyttää ranskalaisia viivoja). Mikäli 

kirjailijasi on tehnyt teoksia valtavat määrät, esittele niistä vain tärkeimmät. Kaikki kirjat kannattaa 

kuitenkin laittaa esittelyn loppuun liitteeksi, mikäli niitä on paljon. 
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Kerro myös - mikäli tiedät - millaista kirjailijan käyttämä tyyli on. Onko teksti humoristista? Ovatko 

kaikki hänen kirjansa samantyyppisiä vai eroaako joku tai jotkut joukosta? Kerro myös, miten yleisö 

on suhtautunut kirjailijaasi. Tuliko menestys helposti vai onko kirjailijasi niin sanottu pitkän linjan 

kirjailija? Mitkä kirjat ovat olleet erittäin suosittuja ja miksi? Ovatko jotkut hänen teoksistaan 

herättänyt lukijoissa pahennusta tai muuta keskustelua? Miksi? Miten kirjailijasi suhtautuu 

menestymiseensä? 

 

Voit kertoa myös kirjailijasi saamista palkinnoista. Entä onko kirjailijasi kirjoista tehty elokuvia, 

televisiosarjoja tms?  
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3. Lukupäiväkirja 

Liitä tähän kirjoittamasi lukupäiväkirja. Ohjeet löydät täältä.  
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4. Kirjan esittely 

 

4.1. Juoni ja aihe 

 

Kerro lyhyesti, mistä kirja kertoo. Kerro pääpiirteittäin kirjan juoni eli tapahtumajärjestys. Älä 

kirjoita koko tarinaa uudestaan. Esittele alkuasetelma, juonen mutkistuminen, käännekohdat ja 

ristiriitojen kärjistymiset sekä ratkaisu ja lopputilanne. Kerro kirjan aihe (esim. laivamatka, 

luokkaretki, auto-onnettomuus). 

 

Miten kirja loppuu? Onko kirjassa avoin vai suljettu lopetus? Perustele! Oliko lopetus mielestäsi 

onnistunut?  

 

Millaisia aukkokohtia kirjassa on? Oliko aukkokohtia liikaa tai liian vähän? Miten aukot vaikuttivat 

kirjan luettavuuteen? 

 

Mikä on kirjan mieleen jäävin tapahtuma? Mikä siinä on erityisen vaikuttavaa? 

 
4.2. Henkilöt  
 

Kuvaile kirjan päähenkilöä. Kerro hänestä esimerkiksi ikä, asuinpaikka, ulkonäkö, luonne, perhe, 

ystävät, elämäntilanne, ongelmat, haaveet. Tuntuuko päähenkilö uskottavalta? Toimiiko 

päähenkilö mielestäsi oikein eri tilanteissa? Miten päähenkilö kehittyy kirjan aikana?  

 

Esittele lyhyesti myös muutama sivuhenkilö ja kerro heidän suhteensa päähenkilöön. Ovatko 

sivuhenkilöt mielestäsi onnistuneita? 

 
Kuka kirjan henkilöistä vaikutti sinuun eniten? Ketä ihailit, kenen puolesta pelkäsit, kenen 

kohtaloon eläydyit, ketä inhosit, kuka ärsytti sinua? Miksi? 
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4.3. Tapahtumapaikka ja -aika 

 

Mikä on kirjan miljöö? Mihin paikkaan ja aikaan kirjan tapahtumat siis sijoittuvat? Kuvaile teoksen 

tapahtumapaikkoja. Miten pitkää ajanjaksoa kirjassa kuvataan eli mikä on kirjan tapahtumien kesto 

(päivä, kuukausi, kevät, kesä, lukuvuosi, vuosi jne.)? Eteneekö juoni kronologisesti?  

 

Lisää mukaan tekstinäyte, joka kuvaa hyvin teoksen miljöötä. Ks. ohjeet tekstinäytteen 

lisäämiseksi kohdasta 4.4. 

 

4.4. Kirjan kerronta ja kieli 

 

Millainen kertoja kirjassa on: minäkertoja, ulkopuolinen kertoja vai kaikkitietävä kertoja? Onko 

kirjassa mahdollisesti useita kertojia? Kenen näkökulmasta kirjan tapahtumia tarkastellaan? 

Vaihtuuko näkökulma kirjan aikana? Miten tämä vaikuttaa kirjan luettavuuteen ja selkeyteen? Onko 

kirjassa käytetty erikoisia kerrontaratkaisuja? Esimerkiksi kerrotaanko asioita muistelevasti 

jälkikäteen (takauma)? Tai ennustavasti etukäteen (ennakointi)?  

 

Tee havaintoja kirjan kielestä. Millaista kirjan kieli oli? Oliko sitä helppo lukea? Anna näytteet 
kahdesta kohdasta: yksi kerronnasta ja yksi vuoropuhelusta.  

 

Kirjoita tekstinäyte kursiivilla. Lisää loppuun sivunumero, jolta olet tekstin poiminut:  

"Lian alla iho oli kuitenkin kuin ylikypsän valkean kuulaan poski, kuivasta alahuulesta oli revennyt 

ihoriekaleita, huuli niiden välistä pullotti tomaatinpunaisena, luonnottoman kirkkaana ja verevänä ja 

sai lian näyttämään kalvolta, joka pitäisi pyyhkäistä pois kuin kylmässä seisseen omenan 

vahapinta."  (Puhdistus, s. 23) 

 

4.5. Omaa tulkintaa 
 

Pohdi lukemaasi. Mitä kirjan nimi tarkoittaa? Kuvaako se mielestäsi hyvin kirjan sisältöä?  

 

Mitä päähenkilö oppii itsestään tai elämästään kirjan aikana? Miten päähenkilö siis muuttuu kirjan 

aikana? 
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Mikä on kirjan teema tai sanoma? Mitä elämän tärkeitä peruskysymyksiä kirja käsittelee? Mitä 

kirjailija on mahdollisesti halunnut teoksellaan sanoa tai mihin hän on halunnut vaikuttaa?  

 
Pohdi lukukokemustasi. Oliko kirja ennakko-odotuksesi mukainen? Perustele. Kerro, mikä siinä 

yllätti. Entä kenelle suosittelet kirjaa? 
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5. Kirja-arvostelu  

 

Kirjoita kirjasta Satakunnan Kansaan kuvitteellinen kirja-arvostelu. Kertaa ensin ohjeet siitä, miten 

arvostelu kirjoitetaan täältä.  
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6. Päiväkirjateksti 

 

Kirjoita tähän fiktiivinen päiväkirjateksti. Kuvittele olevasi kirjasi päähenkilö ja mieti, mitä hän 

kirjoittaisi päiväkirjaansa. Kirjoita yksi päiväkirjateksti päähenkilön näkökulmasta. Voit itse valita 

aiheen ja ajankohdan. Muista päivämäärä, otsikko ja kappalejako. 
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7. Lopuksi 
 
Kirjoita tutkielmasi loppusanat. Esittele muutamalla virkkeellä tutkielmasi sisältö ja arvioi omaa 

tutkielmaasi. Miltä kirjan lukeminen tuntui? Oliko koko projekti mielestäsi työläs? Helppo? 

Haastava? Mikä oli helpointa, mikä vaikeinta? Missä onnistuit? Mitä olisit voinut tehdä paremmin? 

Miten pysyit aikataulussa?  

 

Kerro, mitä uutta opit tutkielmaa tehdessäsi ja kirjaa lukiessasi. Oliko kirjavalintasi onnistunut? 

Keksi tutkielmallesi persoonallinen ja napakka lopetus, jossa kuvaat tutkielmasi sisältöä, teosta ja 

kirjailijaa. 
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LÄHDELUETTELO 

Kokoa työsi loppuun lähdeluettelo, jonne merkitset kaikki käyttämäsi lähteet. Merkitse lähteet 

seuraavasti: 

KIRJA: Kirjailijan sukunimi, etunimi: Kirjan nimi. Kirjan julkaisija ja julkaisuvuosi. 

Christie, Agatha: Murha Mesopotamiassa. WSOY 2010. 

NETTILÄHTEET: Jutun tai sivuston otsikko. Nettisivun nimi ja osoite. Julkaisuaika tai päivä, jolloin 

teksti on luettu. 

Agatha Christie. Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie. Luettu 16.3.2015. 

LEHDET: Toimittajan sukunimi, etunimi: Jutun otsikko. Lehden nimi ja lehden julkaisupäivä. 

Ahvenniemi, Ulla: Huomaa hyvä teineissäsi. Kodin Kuvalehti 12.3.2015. 
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