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Viestinnän, nykysuomen ja englannin                       

kandidaattiohjelma 

 
Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja me-
dian ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Ohjelma yhdistää kolmen oppiaineen opintoja, ja se koostuu kaikille 
opiskelijoille yhteisestä opintokokonaisuudesta, pääaineittain eriytetyistä opinnoista ja eri maisteriohjelmiin 
suuntaavista opinnoista. Pääaine valitaan ensimmäisen lukuvuoden keväällä täyttämällä hakulomake, joka pa-
lautetaan amanuenssi Hanna Korpelalle helmikuun loppuun mennessä. Dekaani vahvistaa pääaineen maalis-
kuun loppuun mennessä koulutusohjelman johtajan lausunnon perusteella. Opiskelija saa yleensä halua-
mansa oppiaineen (englanti, nykysuomi tai viestintätieteet) pääaineekseen. Jos valintaa eri pääaineisiin jou-
dutaan tekemään, niin valintaperusteena pääaineisiin viestintätieteet ja nykysuomi käytetään ensisijaisesti 
opintojakson Johdatus viestinnän tutkimukseen arvosanaa. Valintaperusteena pääaineeseen englannin kieli 
käytetään ensisijaisesti opintojakson English in the Multicultural World arvosanaa. Toissijaisesti valintape-
rusteena kaikkiin pääaineisiin käytetään koulutusohjelman yhteisten opintojen arvosanaa. 
 
Kulttuurienvälisyys, erilaiset työtehtävät ja jatkuvasti kehittyvät viestintävälineet luovat sekä mahdollisuuksia 
että haasteita kielenkäytölle ja viestinnälle nyky-yhteiskunnassa. Kandidaattiohjelma kouluttaa tulevaisuuden 
moniosaajia, jotka pystyvät toimimaan hyvää kielitaitoa, luovuutta ja kontekstiriippuvaista viestintätaitoa vaa-
tivissa moniarvoisissa ja -kulttuurisissa työympäristöissä.  Ohjelma antaa hyvän perustan maisteriopintoihin 
sekä luo vankan pohjan toimia kielten ja viestintäalan tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.  
 
Valmistunut kandidaatti 
1. hallitsee kielen ja viestinnän tutkimuksen peruskäsitteet ja -teoriat  
2. osaa analysoida kielen, viestinnän ja kulttuurin ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytäntölähtöisesti 
3. osaa hyödyntää digitaalisen viestinnän välineitä 
4. kykenee toimimaan työelämässä oman alansa perustehtävissä ja soveltamaan alan tietämystä käytäntöön  
5. omaa valmiudet syventää osaamistaan maisterivaiheessa valitsemassaan pääaineessa 
6. osaa viestiä sujuvasti oman alansa edustajien ja alan ulkopuolisten kanssa suullisesti ja kirjallisesti suo-

meksi ja englanniksi 
7. kykenee toimimaan ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman opintokokonaisuuksista vastaa koulutusohjelman 
johtaja, yliopistonlehtori Niina Nissilä. Lisätietoja koulutusohjelman kotisivuilta http://www.uva. fi/vine/. 
 
  



 

2 
 

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 
2018–2019 

Pääaine viestintätieteet 

 
Viestintätieteiden opinnoissa painottuvat viestinnän monitieteiset lähtökohdat. Opinnot yhdistävät erikois-
alaviestintää ja viestinnän kielellisiä ulottuvuuksia sekä mediatutkimusta ja digitaalista viestintää. Opinnoissa 
korostuu viestinnän moninainen rooli yhteiskunnassa. Viestintätieteiden opiskelija ei voi valita sivuaineekseen 
nykysuomea. 
 
KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET OPINNOT 25 op 

  

VINE0001 Johdatus viestinnän tutkimukseen, 5 op  VIEK1001 
VINE0003 Communicating in the Digital World, 5 op  VIEK1008 
TEVI1001 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 5 op  VIEK2001 
VINE0005 Työelämän retoriset taidot, 5 op  VIEK1005 

VINE0006 English in the Multicultural World, 5 op  KENG7111 Oral Skills in English 2 op ja KENG7112 
Reading and Writing Skills in English 3 op 
 
Vapaasti valittavat yhteiset opinnot: 
 
KIEL0001 Johdatus kielentutkimukseen, 5 op  

 Järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2018–2019. 
VINE0004 Introduction to Modern Popular Culture, 5 op  VINE2053 
 
PERUSOPINNOT 25 op  

 
VINE1001 Digitaalisen median peruskurssi, 5 op   VIEK1006 
VINE1002 Digitaalisen median viestintäsovellukset 1, 5 op  VIEK1007 
VINE1003 Kielenhuolto ja kielipolitiikka, 5 op  VIEK1004 
VINE1004 Erikoisalaviestintä, 5 op  VIEK1002 
VINE1005 Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op  VIEK2012 
 
AINEOPINNOT 45 op  

 
VINE2001 Puhe ja vuorovaikutus, 5 op  VIEK2013 
VINE2002 Teksti ja diskurssi, 5 op  VIEK2003 
VINE2003 Erikoisalatiedon ja tieteen popularisointi, 5 op  VIEK2002 
VINE2004 Digitaalisen median viestintäsovellukset 2, 5 op  VIEK2005 
VINE2005 Digitaalisen median jatkokurssi, 5 op  VIEK2004 
VINE2007 Tekninen viestintä, 5 op  VIEK1003 
VINE2008 Tutkimustyöskentely 1, 5 op  VIEK2007 
VINE2100 Kandidaatintutkielma, 10 op  VIEK2100 
KNÄY2001 Kypsyysnäyte, 0 op 
 
Vapaasti valittavat aineopinnot: 
VINE2011 Visuaalinen viestintä, 5 op  VIEK2015 
VINE2012 Introduction to Game Studies, 5 op  VIEK2006 
 
VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT 20 op  

 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu asetuksen (794/204) mukaisesti äidinkielen 
viestinnän opintoja (5 op) sekä kielitaito-opintoja toisessa kotimaisessa kielessä (5 op) ja yhdessä vieraassa 
kielessä (5 op). Opintojaksot löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta. 
 
Mikäli toinen kotimainen kieli tai vieras kieli on tutkinnossa sivuaineena, kyseisestä kielestä ei tarvitse 
suorittaa Kielikeskuksen järjestämää opintojaksoa. Suoritettava:  

 Äidinkieli, 5 op 

 Toinen kotimainen kieli, 5 op 

 Vieras kieli, 5 op (ei englanti, myös alkeiskurssi käy) 

 Kansainvälistyminen, 5 op 
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YLEISOPINNOT 15 op 

 
OPIS0007 Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op 
OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 1 op 
OPIs0019 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 2 op 
Liiketoimintaosaamisen opintojakso, 5 op 
OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1, 1 op 
OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2, 1 op 
TITE1022 Tietokone työvälineenä, 3 op 
 
Vapaasti valittavat yleisopinnot: 
OPIS0029 Luottamustehtävät, 1–4 op 
 
SIVUAINEOPINNOT 25 op 

 
Sivuaineopinnoiksi suositellaan esimerkiksi seuraaviin aloihin liittyviä opintoja: 
 

 Tietotekniikka 

 Hallintotieteet 

 Filosofia 

 Terminologia ja tekninen viestintä 

 Kielikeskuksen kielten sivuaine 
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 
2018–2019 

Pääaine nykysuomi 

 
Nykysuomen opinnoissa painottuu sekä kielellinen että viestinnällinen osaaminen. Opinnoissa keskitytään 
yhtäältä suomen kielen rakenteeseen, huoltoon ja käyttöön, toisaalta digitaaliseen viestintään. Erityisenä pai-
nopistealueena on erikoisalaviestintä. Nykysuomen opiskelija ei voi valita sivuaineekseen viestintätieteitä. 
 
 

KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET OPINNOT 25 op  

 
VINE0001 Johdatus viestinnän tutkimukseen, 5 op  VIEK1001 
VINE0003 Communicating in the Digital World, 5 op  VIEK1008 
TEVI1001 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 5 op  VIEK2001 
VINE0005 Työelämän retoriset taidot, 5 op  VIEK1005 
VINE0006 English in the Multicultural World, 5 op  KENG7111 Oral Skills in English 2 op ja KENG7112 
Reading and Writing Skills in English 3 op 
 
Vapaasti valittavat yhteiset opinnot: 
 
KIEL0001 Johdatus kielentutkimukseen, 5 op 

 Järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2018–2019.   
VINE0004 Introduction to Modern Popular Culture, 5 op  VINE2053 
 
 
PERUSOPINNOT 25 op  

 
VINE1001 Digitaalisen median peruskurssi, 5 op  VIEK1006 
VINE1003 Kielenhuolto ja kielipolitiikka, 5 op  
VINE1004 Erikoisalaviestintä, 5 op  VIEK1002 
VINE1005 Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op  VIEK2012 
VINE1006 Kielen rakenne, 5 op  
 
AINEOPINNOT 45 op  

 
VINE2001 Puhe ja vuorovaikutus, 5 op  VIEK2013 
VINE2002 Teksti ja diskurssi, 5 op  VIEK2003 
VINE2003 Erikoisalatiedon ja tieteen popularisointi, 5 op  VIEK2002 
VINE2005 Digitaalisen median jatkokurssi, 5 op tai  VIEK2004 
VINE2007 Tekninen viestintä, 5 op  VIEK1003 
VINE2006 Suomi yritysviestinnän ja mainonnan kielenä, 5 op  VIEK2011 
VINE2009 Suomen kielen vaihtelu, 5 op  
VINE2008 Tutkimustyöskentely 1, 5 op  VIEK2007 
VINE2100 Kandidaatintutkielma, 10 op  VIEK2100 
KNÄY2001 Kypsyysnäyte, 0 op 
 
VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT 20 op  

 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu asetuksen (794/204) mukaisesti äidinkielen 
viestinnän opintoja (5 op) sekä kielitaito-opintoja toisessa kotimaisessa kielessä (5 op) ja yhdessä vieraassa 
kielessä (5 op). Opintojaksot löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta. 
 
Mikäli toinen kotimainen kieli tai vieras kieli on tutkinnossa sivuaineena, kyseisestä kielestä ei tarvitse 
suorittaa Kielikeskuksen järjestämää opintojaksoa. Suoritettava:  

 Äidinkieli, 5 op 

 Toinen kotimainen kieli, 5 op 

 Vieras kieli, 5 op (ei englanti, myös alkeiskurssi käy) 

 Kansainvälistyminen, 5 op 
 
YLEISOPINNOT 15 op 
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OPIS0007 Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op 
OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 1 op 
OPIs0019 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 2 op 
Liiketoimintaosaamisen opintojakso, 5 op 
OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1, 1 op 
OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2, 1 op 
TITE1022 Tietokone työvälineenä, 3 op 
 
Vapaasti valittavat yleisopinnot: 
OPIS0029 Luottamustehtävät, 1–4 op 
 
SIVUAINEOPINNOT 25 op 

 
Sivuaineopinnoiksi suositellaan esimerkiksi seuraaviin aloihin liittyviä opintoja: 

 

 Tietotekniikka 

 Hallintotieteet 

 Filosofia 

 Terminologia ja tekninen viestintä 

 Kielikeskuksen kielten sivuaine 
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 op 
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Pääaine englannin kieli 

 
Englannin kielen opinnoissa painottuu englannin kielen ja kulttuurin tuntemus. Opinnoissa keskitytään kielen 
hallintaan ja tutkimukseen, kääntämisen teoriaan ja käytäntöön sekä englanninkielisiin kirjallisuuksiin ja 
kulttuureihin. Opintojen peruslähtökohtana on englanninkielisten kulttuurien moninaisuus ja vuorovaikutus 
ympäröivän maailman kanssa. 
 
 
KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET OPINNOT 25 op  

 
KIEL0001 Johdatus kielentutkimukseen, 5 op  
VINE0001 Johdatus viestinnän tutkimukseen, 5 op  VIEK1001 
VINE0003 Communicating in the Digital World, 5 op  VIEK1008 
TEVI1001 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 5 op  VIEK2001 
VINE0005 Työelämän retoriset taidot, 5 op  VIEK1005 
 
Vapaasti valittavat yhteiset opinnot: 
VINE0006 English in the Multicultural World, 5 op  KENG7111 Oral Skills in English 2 op ja KENG7112 
Reading and Writing Skills in English 3 op 
VINE0004 Introduction to Modern Popular Culture, 5 op  VINE2053 
 
 
PERUSOPINNOT 25 op  

 
VINE1056 Johdatus englanninkieliseen viestintään, 5 op  
VINE1052 Tieteellinen viestintä, 5 op  
VINE1053 Kielellisen ilmaisun rakenteet 1, 5 op  
VINE1054 Johdatus englanninkieliseen kirjallisuuteen, 5 op  
VINE1055 Käännösharjoitukset 1 englannista suomeen, 5 op  
 
AINEOPINNOT 45 op  

 
VINE2100 Kandidaatintutkielma, 10 op  
KNÄY2001 Kypsyysnäyte, 0 op  
 
Valitse lisäksi 35 op seuraavista 
VINE2051 Johdatus käännösteoriaan, 5 op  
VINE2052 Kääntämisen erityisalueita, 5 op  
VINE2053 Aikamme populaarikulttuuri, 5 op (ei valittavissa, mikäli suoritettu yhteisissä opinnoissa) 
VINE2054 Englanninkielisen kirjallisuuden osa-alueita, 5 op  
VINE2055 Kirjallisuudentutkimuksen teorioita ja metodeja, 5 op  
VINE2056 Kirjallisuus ja identiteetti monikulttuurisessa yhteiskunnassa, 5 op  
VINE2057 Liikeviestintä, 5 op  
VINE2058 Tiedotusvälineiden kieli ja diskurssit, 5 op  
VINE2059 Luova kirjoittaminen, 5 op  
VINE2060 Journalistinen kirjoittaminen, 5 op  
VINE2061 Aikamme romaanikirjallisuus, 5 op  
VINE2062 Kielellisen ilmaisun rakenteet 2, 5 op  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Lukuvuonna 2018-2019 valinnaisina opintoina tarjotaan 
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2059, 2062. 
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VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT 20 op  

 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu asetuksen (794/204) mukaisesti äidinkielen 
viestinnän opintoja (5 op) sekä kielitaito-opintoja toisessa kotimaisessa kielessä (5 op) ja yhdessä vieraassa 
kielessä (5 op). Opintojaksot löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta . 
 
Mikäli äidinkieli, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli on tutkinnossa sivuaineena, kyseisestä kielestä ei 
tarvitse suorittaa Kielikeskuksen järjestämää opintojaksoa. Suoritettava:  

 Äidinkieli, 5 op 

 Toinen kotimainen kieli, 5 op 

 Vieras kieli, 5 op (ei englanti, myös alkeiskurssi käy) 

 Kansainvälistyminen, 5 op (vapaasti valittava kieliharjoittelu tai jokin muu kansainvälistymisopinto) 
 
YLEISOPINNOT 15 op 

 
OPIS0007 Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op 
OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 1 op 
OPIs0019 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 2 op 
Liiketoimintaosaamisen opintojakso, 5 op 
OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1, 1 op 
OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2, 1 op 
TITE1022 Tietokone työvälineenä, 3 op 
 
Vapaasti valittavat yleisopinnot: 
OPIS0029 Luottamustehtävät, 1–4 op 
 
SIVUAINEOPINNOT 25 op 

 
Sivuaineopinnoiksi suositellaan esimerkiksi seuraaviin aloihin liittyviä opintoja: 
 

 Tietotekniikka 

 Hallintotieteet 

 Filosofia 

 Terminologia ja tekninen viestintä 

 Kielikeskuksen kielten sivuaine 
 
 
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 op  

 

 


