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Viestintätieteiden sivuaineopinnot
Viestinnän, nykysuomen ja englannin
kandidaattiohjelman
englannin kielen pääaineopiskelijoille
Viestintätieteiden opinnoissa painottuvat viestinnän monitieteiset lähtökohdat. Opinnot yhdistävät
erikoisalaviestintää ja viestinnän kielellisiä ulottuvuuksia sekä mediatutkimusta ja digitaalista viestintää.
Opinnoissa korostuu viestinnän moninainen rooli yhteiskunnassa.
Sivuaineopiskelijan on palautettava sivuaineen opintosuunnitelma joka vuosi kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä elo–syyskuun vaihteessa amanuenssi Hanna Korpelalle.
Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman englannin kielen pääaineopiskelija ei voi suorittaa
sivuaineekseen sekä viestintätieteitä että nykysuomea.
OPINTOKOKONAISUUS 25 op
VIEK1006
VIEK1004
VIEK1002
VIEK2012
VIEK1003
VIEK2006

Mediahistoria ja tulevaisuus, 5 op
Kielenhuolto asiantuntijan työssä, 5 op
Erikoisalaviestintä, 5 op
Merkitys ja konteksti, 5 op
Tekninen viestintä, 5 op tai
Introduction to Game Studies, 5 op

Opintokokonaisuuden opintojaksot
< Mediahistoria ja tulevaisuus
Media History and Future
Laajuus: 5 op
Koodi: VIEK1006
Edeltävät opinnot: Viestintätieteiden peruskurssi (ent. Johdatus viestinnän tutkimukseen)
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää median ja eri viestintämuotojen historiallisen
kehityksen, osaa tunnistaa mediatutkimuksen päälinjat ja tärkeimmät metodit, osaa tarkastella digitaalista
viestintää kurssilla käsiteltyjen keskeisten teorioiden ja menetelmien avulla sekä pystyy pohtimaan median
tulevaisuutta esiteltyjen teorioiden valossa.
Sisältö: Luentoja ja harjoituksia mediatutkimuksesta, mediamuotojen ja -välineiden historiallisesta kehityksestä sekä tulevaisuuden kehityslinjoista.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot 24 tuntia.
Suoritustapa: Kirjallinen tentti.
Kirjallisuus:
1. Kortti, Jukka: Mediahistoria: Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. 2016.
Sekä opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:
2. Hartley, John: Digital Futures for Cultural and Media Studies. 2012.
3. Ryan, Johnny: A History of the Internet and the Digital Future. 2010.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Pakollisuus: P
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< Kielenhuolto asiantuntijan työssä
Language Planning for Specialist Communication
Laajuus: 5 op
Koodi: VIEK1004
Edeltävät opinnot: –
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa suomen kielen rakenteen, jota hän osaa hyödyntää analyyttisesti omissa asiantuntijan teksteissään. Hän hallitsee kielenhuollon sääntöjen ja suositusten
pääpiirteet ja osaa soveltaa normeja ja sääntöjä omaan viestintäänsä. Hän osaa perustella ja arvioida kielellisiä
ratkaisujaan nojautuen myös kielen rakenteen ominaisuuksiin. Opiskelija ymmärtää kielen suunnittelua ja
kielipolitiikkaa.
Sisältö: Luentoja kirjakielen normeista, käytännön ohjeista ja soveltamisesta sekä kielen muutoksista ja kielenhuollon suosituksista. Harjoituksia, joissa tarkastellaan ja huolletaan työelämän tekstejä, ja perustellaan
ratkaisuja myös kieliopin ja kielen rakenteen kannalta.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot 10 tuntia ja harjoitukset 16 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, verkkotyöskentely, hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:
1. KOTUKSEN verkkojulkaisut (www.kotus.fi).
2. Piippo, Irina, Vaattovaara, Johanna & Eero Voutilainen (2016). Kielen taju. Vuorovaikutus, asenteet ja
ideologiat. Art House.
3. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Pakollisuus: P
Lisätiedot: Mikäli VINE/englannin pääaineopiskelija suorittaa myös nykysuomen sivuaineen, niin tätä opintojaksoa ei suoriteta. Tämän opintojakson sijasta suoritetaan molemmat vaihtoehtoiset opintojaksot (Tekninen viestintä sekä Introduction to Game Studies).
< Erikoisalaviestintä
LSP Communication
Laajuus: 5 op
Koodi: VIEK1002
Edeltävät opinnot: –
Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee erikoisalaviestinnän tutkimuksen peruskäsitteet ja tunnistaa tiedon erikoistumisen vaikutuksia kieleen, sisältöihin ja kanaviin. Hän hahmottaa organisaation erikoiskielisenä toimintaympäristönä, ja osaa analysoida erikoistuneiden tekstilajien eroja ja yhtäläisyyksiä.
Sisältö: Luentoja erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja analyysimenetelmistä. Harjoituksia, joissa analysoidaan erilaisia viestintätilanteita ja niiden vaikutuksia kielellisiin ja sisällöllisiin valintoihin. Kurssilla käsitellään esimerkkejä mm. tieteellisestä viestinnästä, terveysviestinnästä, poliittisesta viestinnästä ja teknisestä
viestinnästä.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Verkkotehtäviä.
Suoritustapa: Kirjallinen tentti.
Kirjallisuus: Aineistoja opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Pakollisuus: P
< Merkitys ja konteksti
Meaning and Context
Laajuus: 5 op
Koodi: VIEK2012
Edeltävät opinnot: Kielenhuolto asiantuntijan työssä ja Työelämän retoriset taidot
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa merkityksen tutkimuksen keskeisiä tutkimussuuntauksia ja teorioita. Hän tuntee semantiikan, pragmatiikan ja semiotiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa soveltaa niitä erilaisten suullisten, kirjallisten ja kuvallisten esitysten merkitysten analyysiin. Hän ymmärtää
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merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden sekä käyttöyhteyden vaikutuksen
merkitysten tulkintaan.
Sisältö: Luentoja merkityksen tutkimuksesta ja siihen liittyvistä käsitteistä ja harjoituksia, joissa analysoidaan merkitysten rakentumista ja tulkintaa erilaisissa mediaesityksissä.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia.
Suoritustapa: Kirjallinen tentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:
1. Kuiri, Kaija: Johdatus semantiikkaan. 2012.
2. Kangasniemi, Heikki: Sana, merkitys, maailma. 1997 tai uudempi.
3. Fiske, John: Merkkien kieli. Johdatus viestinnän tutkimiseen. 1992 tai uudempi.
4. Yule, George: Pragmatics. 1996 tai uudempi.
5. Artikkeleita.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Pakollisuus: P
< Tekninen viestintä
Technical Communication
Laajuus: 5 op
Koodi: VIEK1003
Edeltävät opinnot: –
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä teknisen tiedon suunnittelu, tuottaminen, hallinta sekä teknisestä tiedosta viestiminen tarkoittavat. Hän tuntee teknisen tiedon suunnittelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä perustellusti.
Sisältö: Luentoja, joilla käydään läpi teknisen viestinnän keskeisiä käsitteitä, teknisen viestinnän historiaa,
teknisen tiedon suunnittelun, tuottamisen ja hallinnan periaatteita sekä teknisestä tiedosta viestimisen keskeisiä kysymyksiä. Luentoja tukevia verkkotehtäviä. Harjoitustyö sekä siihen perustuva esitys ja kirjallinen
raportti.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot 20 tuntia ja verkkoharjoitukset 10 tuntia.
Suoritustapa: Hyväksytyt verkkotehtävät, harjoitustyö, esitys ja kirjallinen raportti.
Kirjallisuus: Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Pakollisuus: VE
Lisätiedot: Vaihtoehtoinen Introduction to Game Studies -opintojakson kanssa.
< Introduction to Gam e Studies
Credits: 5 ECTS (5 op)
Code: VIEK2006
Prerequisites: –
Learning Outcomes: After completing the course, students will be able to understand the basics of game
studies, define its key concepts, name and utilize its most commonly used research methods, and situate game
studies in the larger context of digital media studies.
Content: Lectures about games, play, and game studies. Practical exercises on gameplay, game analysis, and
game culture studies.
Language: English.
Teaching Methods: Sessions 20 hours.
Modes of Study: Active participation in class and online exercises. Final project.
Study Material:
1. Mäyrä, Frans: An Introduction to Game Studies. 2008.
2. Perron, Bernard & Mark Wolf (eds.) Video Game Theory Reader 2. 2008.
3. Articles according to the teacher's instructions.
Grading: 1–5 / failed.
Obligatoriness: Alternative
Further Information: Alternative to course Tekninen viestintä.
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