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GRADUATE PLAZA 4+4+20ov

Syventävien opintojen 
tutkimusopinnot

Seminar 4 ov

Thesis Workshop 4ov

Gradu 20ov

Erikoisalan 
sivuainekokonaisuus

• Teknisen viestinnän 15ov

Mitä yhteistä?Mitä yhteistä?

• ”yhteisöllisyys”
• projektityöskentely
• HOPS & ROPS
• joustavuus (sekä sisällöt että 

toimintamuodot)
• sitoutuminen työskentelyyn

TechnicalTechnical CommunicationCommunication 15 15 ovov
Opintokokonaisuuden tavoiteOpintokokonaisuuden tavoite

… on valmistaa opiskelijoita monimutkaiseen, 
kielityöhön  liittyvään ongelmanratkaisuun 
työelämän jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa.

Opiskelun kohteena on erityisesti teknisen 
viestinnän kenttä (esim. tekninen kirjoittaminen, 
dokumentointi, digitaalinen julkaiseminen). 

Fokuksestaan huolimatta kokonaisuus antaa 
pohjaa myös muille kielityön erikoisalueille.

Teknisen viestinnän alalla Teknisen viestinnän alalla 
työskentely etenee projekteinatyöskentely etenee projekteina

• monialaiset tiimit (esim. insinööri, ohjelmoija, visuaalinen suunnittelija, 
tekninen kirjoittaja)

• tiukka projektin hallinta (mm. suunnittelu, henkilöstö, työnjako, ajoitus, 
budjetti, lisäresurssien hankinta, arviointi)

• projektin kuluessa tarkentuvat tehtävät (esim. tuotteen kehitys usein 
jatkuu vaikka asiakasdokumentaation tuottaminen aloitettu)

saumaton tiimityö, vuorovaikutustaidot
vahva teoreettis-käytännöllinen ymmärrys (mm. kieli ja
kulttuuri),
tutkiva ote työhön (ongelmien problematisointi,
reflektio, ”itseohjautuvuus”, luova ongelmanratkaisu),
epävarmuuden sieto, paineen hallinta, organisointikyky,
tieto- ja viestintätekniikan hallinta (uteliaisuus ja uskallus)

Introduction 2 sw

Media and Tools 3 sw

Theory and Practice 4 sw

Project Studies 6 sw

syksy kevät

TECHNICAL COMMUNICATION 15sw TECHNICAL COMMUNICATION 15sw -- KURSSITKURSSIT

projekteja useilla tasoilla ja eri vaiheissa
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Esimerkkejä kurssisisällöistäEsimerkkejä kurssisisällöistä
• Structured Writing
• User Analysis
• Terminology Work
• General Standards of 

Technical Writing
• Writing Use Cases and 

Hypertext
• Internationalization and 

Localization
• Writing for Multiple Media
• Basics of Project Work
• Managing Documentation

Projects

• Developing a Documentation
Environment

• Mobility, Networks and Peer-
to-peer Collaboration in
Alternative Media

• New Technologies and
Learning

• Multimodal Discourse
• User Interface Design
• User Interaction Design
• Multiple Literacies and Text

Accessibility
• Professional Portfolio
• Tools workshops

Kielityötä, kielituotteitaKielityötä, kielituotteita
• Kirjoittaminen, 

kielenmuokkaus
• Kääntäminen, lokalisointi
• Dokumentointi
• Kielentarkistus
• Termityö
• Editointi
• Taitto
• Visuaalinen suunnittelu
• Videoeditointi

• Kirjoittaminen, 
kielenmuokkaus

• Kääntäminen, lokalisointi
• Dokumentointi
• Kielentarkistus
• Termityö
• Editointi
• Taitto
• Visuaalinen suunnittelu
• Videoeditointi

• Teksti
• Hyperteksti
• Hypermedia
• Multiple media
• Vuorovaikutus

• Teksti
• Hyperteksti
• Hypermedia
• Multiple media
• Vuorovaikutus

OptimaOptima -- General General statisticsstatistics, , 
updatedupdated 18.05.200418.05.2004

• Members 37
• Active users 56
• Number of folders 249
• Number of objects 1050
• Number of messages 1706
• Read messages 30280
• Object opened 12719
• Disk usage 60048 kilobytes

Tutkimustyökin etenee projekteinaTutkimustyökin etenee projekteina

• monialaiset tiimit (eri alojen tutkijat)

• projektin hallinta (mm. suunnittelu, työnjako, ajoitus, arviointi)

• projektin kuluessa tarkentuvat tehtävät (mm. tutkimuskysymyksen 
jäsentyminen)

saumaton tiimityö, vuorovaikutustaidot
vahva teoreettis-käytännöllinen ymmärrys (mm. kieli ja
kulttuuri),
tutkiva ote työhön (ongelmien problematisointi,
reflektio, ”itseohjautuvuus”, luova ongelmanratkaisu),
epävarmuuden sieto, paineen hallinta, organisointikyky,
tieto- ja viestintätekniikan hallinta (tiedonhaku)

Seminar 4 sw Thesis Workshop 4 sw Pro Gradu  20 ov

GRADUATE PLAZA GRADUATE PLAZA -- tutkimusprosessitutkimusprosessi

yksin työskentely, työparit, teemaryhmät, kaikki osallistujat 

HOPSIT

Graduate Plaza

keskustelulistat eri
työvaiheita varten

valokuvagalleria

GP-opas
aikataulut, määräajat 
ohjeet

tutkimusprosessin 
eteneminen
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Kurssin metatiedostot

• Learning journal tc
• Personal log tc&gp
• Personal portfolio tc
• Project log tc
• Course portfolio tc
• Noticeboard tc&gp

Optiman työkalut tc&gp

• Tilastot
• Graafit
• (Activity monitor)

Itsenäinen työ

Tiimit

Projektit

Yhteinen työ

Verkostot

METATYÖMETATYÖ TYÖMUOTOJATYÖMUOTOJA VUOROVAIKUTUSVUOROVAIKUTUS-- JA JA 
TYÖSKENTELYKANAVIATYÖSKENTELYKANAVIA

PROJEKTIN SEURANTA JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINENPROJEKTIN SEURANTA JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN
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Optima tc&gp

• keskustelulista
• kommenttityökalu
• dokumentit/editorit
• chat
• annotaatiotyökalu

Muut

• videokonferenssit 
(ISDN, IP) tc

• neuvottelupuhelin tc&gp
• irc tc
• (sähköposti) tc&gp


