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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.
PERUSOPINNOT 25 op
VINE1001
VINE1002
VINE1003
VINE1004
VINE1005

Mediatutkimuksen ja digitaalisen viestinnän peruskurssi, 5 op
Digitaalisen median viestintäsovellukset 1, 5 op
Kielenhuolto ja kielipolitiikka, 5 op
Erikoisalaviestintä, 5 op
Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op
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Perusopinnot
Mediatut kimuksen ja digitaalisen viestinnän peruskurssi
Introduction to Media Studies and Digital Communication
Laajuus: 5 op
Koodi: VINE1001
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: Communicating in the Digital World
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa mediatutkimuksen kehityksen päälinjat ja
tärkeimmät metodit, pohtia digitaalista viestintää kurssilla käsiteltyjen keskeisten teorioiden ja menetelmien
avulla sekä erotella digitaalisen viestinnän erityispiirteitä.
Sisältö: Luentoja ja harjoituksia mediatutkimuksesta ja sen suuntauksista, semioottisesta metodista ja digitaalisen viestinnän erityispiirteistä suhteessa perinteisellä mediateknologialla tapahtuvaan viestintään.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot 24 tuntia.
Suoritustapa: Kirjallinen tentti ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset.
Kirjallisuus:
1. Kunelius, Risto. Viestinnän vallassa. 2010.
Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:
2. Hartley, John: Digital Futures for Cultural and Media Studies.
3. Ryan, Johnny: A History of the Internet and the Digital Future.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Digitaalisen m edian viestintäsovellukset 1
Digital Media Tools I
Laajuus: 5 op
Koodi: VINE1002
Ajoitus: syksy/kevät
Edeltävät opinnot: –
Osaamistavoite: Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan arvioida verkkosivuja käytettävyystutkimuksen
keinoin, toteuttaa sisällöltään ja käytettävyydeltään toimivia verkkosivuja, toteuttaa standardinmukaisia
verkkosivuja html:n ja css:n avulla sekä muokata digitaalisia mediaelementtejä verkkosivujen tarpeita vastaaviksi.
Sisältö: Luentoja ja harjoituksia käytettävyydestä, sisällöntuotannosta ja merkkauskielistä.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot ja harjoitukset 50 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Kielenhuolto ja kielipolitiikka
Language Planning
Laajuus: 5 op
Koodi: VINE1003
Ajoitus: syksy
Edeltävät opinnot: –
Osaamistavoite: Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan kertoa kielen normien ja kielenhuollon sääntöjen
pääpiirteet, soveltaa normeja ja sääntöjä omaan ilmaisuunsa, perustella ja arvioida kielellisiä ratkaisujaan
sekä hahmottaa kielen ohjaamista tai kielen ja yhteiskunnan välisten suhteiden ohjaamista.
Sisältö: Luentoja kirjakielen normeista, käytännön ohjeista ja soveltamisesta sekä kielen muutoksista ja
kielenhuollon suosituksista. Harjoituksia, joissa tarkastellaan ja huolletaan erilaisia tekstejä sekä käytetään
kielenhuollon tiedotuslehtiä, oppaita, artikkeleita ja sanakirjoja.
Suorituskieli: Suomi.
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Opetus: Luennot 14 tuntia ja harjoitukset 18 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen työ ja tentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:
1. Iisa, Katariina, Hannu Oittinen & Aino Piehl: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
2. Kalliokoski, Eija & Kristiina Pokela: Puristien suomesta moniarvoiseen kieleen. 2004.
3. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Erikoisalaviestintä
Professional Communication
Laajuus: 5 op
Koodi: VINE1004
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: –
Osaamistavoite: Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan tunnistaa erikoistumisen aiheuttaman kielen
variaation. Opiskelija hallitsee erikoisalaviestinnän tutkimuksen peruskäsitteet, tunnistaa erikoiskielille
tyypillisiä kielen piirteitä, osaa analysoida erikoiskielisten tekstilajien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä hahmottaa
organisaation erikoiskielisenä kontekstina.
Sisältö: Luentoja erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta, erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja onnistumisen edellytyksistä sekä erikoiskielten analysoinnin menetelmistä. Harjoituksia,
joissa analysoidaan eri erikoisalojen tekstejä.
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia.
Suoritustapa: Kirjallinen tentti.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan mm. seuraavista:
1. Gotti, Maurizio: Investigating Specialized Discourse. 2005.
2. Terminfo-lehti (saatavana verkossa).
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Sem antiikka ja pragmatiikka
Semantics and Pragmatics
Laajuus: 5 op
Koodi: VINE1005
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: –
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten erilaisten kielellisten ilmausten (sanojen, lauseiden ja tekstien) merkitykset muodostuvat, ymmärtää, miten käyttöyhteys vaikuttaa kielellisten
ilmausten merkityksiin ja hallitsee semantiikan (sana- ja lausesemantiikan) sekä pragmatiikan peruskäsitteet.
Sisältö: Luentoja sanasemantiikasta (esim. synonymia, homonymia, polysemia), lausesemantiikasta (esim.
modaalisuus ja puhefunktiot) ja pragmatiikasta (esim. puheaktit, kohteliaisuus).
Suorituskieli: Suomi.
Opetus: Luennot 30 tuntia.
Suoritustapa: Kirjallinen tentti.
Kirjallisuus:
1. Kuiri, Kaija: Johdatus semantiikkaan. 2012.
2. Yule, George: Pragmatics. 1996 tai uudempi.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
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