
Ohjeita raportin kielestä 

 

Kirjoita yleiskieltä, ei puhekieltä. Käytä sanastoa, jota ymmärrät. Käytä 

rohkeasti rakenteita, joita olet oppinut kursseilla. Käytä sekä pää- että 

sivulauseita.  

 

1. Millaiset sanat sopivat asiatyyliseen esitykseen? 

 

YLEISKIELI ASIAKIELI 

tykätä pitää 

melkein lähes 

ruveta tekemään alkaa tehdä 

kirja teos, lähde 

netti Internet, verkkosivut 

info tieto, seikka, ilmiö, tila, asia, näkemys 

data aineisto 

tosi  todella, erittäin, hyvin, paljon 

 

2. Mitä verbejä voit käyttää? 

 

Sanoa = 
 

neutraali todeta: Vastaajat totesivat, että… 

esittää: Seija Tuovila esittää väitöskirjassaan, että… 
kommentoida: Vastaajat kommentoivat väittämiä seuraavasti… 

korostaa: Kalevi Ekman korostaa raportissaan… 

teroittaa: Haluan edelleen teroittaa, että… 
painottaa: Pekka Pekkala painottaa teoksessaan, että… 

vahva väittää: Tampereen yliopiston tutkijat väittävät, että… 

 

3. Miten aloitat? 
 

Mistä tulet kertomaan raportissa? Miksi valitsit juuri tämän aiheen? 
 

Haluan tietää enemmän yhdestä Suomen kuuluisimmasta bändistä eli HIMistä. 

Haluan tutkia suomalaisten suosikkiharrastuksia. 
Sen perusteella halusimme saada tietää, miten suomalaiset reagoivat eri tilanteissa. 

Tutkimusaiheeni on salmiakki. Olen usein ihmetellyt, miksi suomalaiset syövät niin paljon 
salmiakkia. 

Tutkimukseni aiheena on jyväskyläläisten opiskelijoiden lemmikkieläimet.  
Tutkimukseni pääkysymys on, pitävätkö kaikki suomalaiset mämmistä. 

Tutkimukseni kohteeksi olen valinnut suomalaisten kulutustottumukset. 
Tutkimuksessani tarkastelen sitä, kuinka usein suomalaiset käyvät saunassa. 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, uskovatko opiskelijat joulupukkiin. 

Työni aiheeksi valitsin suomalaiset sotaromaanit. 
Lähtökohtani on, että suomalaiset ovat hiljaisempia kuin espanjalaiset. 

Projektin tavoitteena oli selvittää, miten Lapissa eletään 2000-luvulla. 

 



4. Miten kerrot lähteistä? 
 

Kerro, millaista lähdemateriaalia käytit. Oliko lähteet helppo löytää? Oliko lähteiden kieltä 
helppo ymmärtää? 

 
Aloitin työni etsimällä tietoa Internetistä. 
Lähteinäni olen käyttänyt Uutta Sivistyssanakirjaa sekä Nykysuomen sanakirjaa. 

Etsimme tietoa alan tieteellisistä teoksista. 
Projektini tärkeimmät lähteet ovat Iso suomen kielioppi ja Kieli ja sen kieliopit. 

 

5. Miten kerrot, kuinka monta ihmistä haastattelit? 
 

Haastattelin suullisesti 15 ihmistä. 
Haastattelin puhelimitse 10 jyväskyläläistä.  

Yhteensä haastattelin 24 ihmistä. 
Kyselyyn osallistui 10 henkilöä. 

Kysyin 10 ihmiseltä heidän mielipidettään salmiakista. 
Haastattelin 15 opiskelijaa. 

Tutkimusta varten haastateltiin X henkilöä… 

Haastattelin yhdeksää suomalaista, seitsemää miestä ja kahta naista, jotka olivat iältään 25 – 
30-vuotiaita. 

Haastattelin opiskelijoita yliopistolla, kirjaston kahvilassa ja Ilokivessä. 
Vastaajista noin 75 % oli Oulun yliopiston opiskelijoita 

 

6. Miten kerrot, mitä ihmiset vastasivat? 
 

On olemassa monta erilaista tapaa kertoa haastattelun tuloksista. Jos haastattelet vain 

muutamaa ihmistä, ei ole hyvä idea käyttää prosentteja. Valitse jokin toinen tapa! 
 

 

Yli 50 % - 100 % 

Kaikki vastaajat sanoivat, että… 
Jokainen kyselyyn vastannut totesi, että… 

Neljä viidestä (4/5) opiskelijasta… 
Kaksi kolmesta (2/3) vastaajasta… 

Lähes kaikki informantit vastasivat, että… 

Valtaosa vastanneista… 
Enemmistö vastaajista… 

Suurin osa vastaajista… 
Vastanneista 70 % ilmoitti… 

Yli puolet vastaajista uskoi, että… 
 
50 % vastaajista… 

Puolet vastaajista… 
Joka toinen vastaaja… 

Keskimäärin… 
Informantit kommentoivat, että… 

 
30 % vastaajista… 

Kolmannes vastaajista… 
Kolmasosa vastaajista… 

Joka kolmas vastaaja… 

 

25 % vastaajista… 

Neljännes vastaajista… 
Neljäsosa vastaajista… 

Joka neljäs vastaaja… 
 

 

20 % vastaajista… 

Viidennes vastaajista… 
Joka viides vastaaja… 

Viidesosa vastaajista… 
 

Alle 20 % vastaajista… 

Vähemmän kuin viidennes vastaajista… 
Alle viidesosa vastaajista… 

 
10 % vastaajista… 

Joka kymmenes vastaaja… 
Kymmenesosa vastaajista… 

 
Harvat sanoivat, että… 

Vain harva uskoi, että… 

Ainoastaan… 
Yksikään vastaajista ei… 

 
Yllätys? 

Olin todella hämmästynyt, kun… 
Vastanneista yllättävän moni… 

 
Tyypillinen vastaus oli… 
Yleisin kommentti oli… 

Haastatteluissa kävi ilmi, että… 

Keskimäärin vastaajat sanoivat… 
Vastaajien mielestä… 

 



7. Miten kerrot tuloksista? 

 

Millaisia tuloksia sait? Olitko yllättynyt?  

 
Vuoteen 1990 verrattuna… 

Toisin kuin oletin… 
Yllättävin asia tutkimuksessamme oli se, että… 

Tutkimuksesta käy ilmi, että… 
Tehtyäni haastattelut, tulin siihen johtopäätökseen, että… 

Tulosten valossa näyttää siltä, että… 
Tutkimukseni tulokset osoittavat, että… 

 

8. Miten lopetat? 
 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että… 
Tavoitteista voidaan tehdä seuraava yhteenveto… 

Mielestäni projektin lopputulos oli hyvä… 
Lopputulos vastaa odotuksiani… 

Lopputulos oli aivan erilainen kuin odotin… 
Vastauksista päätellen… 

 
 

 
 


