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Opasraportti

HuTK - Informaatiotutkimus (2018 - 2019)

Informaatiotutkimus

Osoite: Informaatiotutkimus, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3355 yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.
fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

www-sivut:   http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Informaatiotutkimus on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineista.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja 
osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös 
suorittamalla sivuaineena informaatiotutkimuksen perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. 
Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Sivuaineen lähtötasokoe järjestetään kevätlukukaudella. Tarkat tiedot kokeesta ovat oppiaineen verkkosivulla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvoja on yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, tavattavissa lukukausittain ilmoitettavana vastaanottoaikana; 
huone HU123; puh. 029 448 3355.

Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon annetaan ohjaus ensimmäisen 
opiskeluvuoden syksyllä. Opiskelijat jakautuvat 2–3 HOPS-ryhmään, jotka kokoontuvat lukukausittain. HOPS-ryhmiä 
vetävät oppiaineen omaopettajat, jotka ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Ohjeita ja opastusta saa myös ainejärjestö Index ry:n edustajilta.

Tiedekunnan opintoneuvonnasta vastaa tiedekunnan koulutuspäällikkö. Sivuaineiden opinnoista antavat tietoa kunkin 
oppiaineen opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt.

Tietoa opintojaksojen alkamisesta ja opetuksesta on saatavissa WebOodista, jaksojen sähköpostilistoilta, Nopasta ja 
Optimasta sekä opetustilanteessa. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

 

Katsaus oppiaineeseen ja sijoittuminen työelämään

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus kohdistuu tiedon ja muun kulttuurisen 
sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. 

http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/
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Informaatiotutkimuksen perus-, soveltava ja tilaustutkimus on monitieteistä, tieteidenvälistä ja kansainvälisesti 
korkeatasoista. Informaatiotutkimus menestyi erinomaisesti viestintätieteiden tutkimuksen laadun tieteenala-
arvioinnissa vuonna 2013 (ks. ) sekä Oulun yliopiston kansainvälisissä tutkimuksen laadun Suomen Akatemia
arvioinneissa vuosina 2014 ja 2007.

Oulun yliopistossa tutkimusyhteistyötä tehdään lukutaitojen tutkimuksessa kasvatustieteen ja tekniikan eri alojen 
kanssa. Terveystiedon ja -viestinnän tutkimuksessa yhteistyötahoina ovat olleet kliininen lääketiede, lääketieteen 
tekniikka, kansanterveystiede, liikuntalääketiede, ravitsemustiede ja tietojärjestelmätiede. Tietojohtamisen, 
vuorovaikutuksen ja viestinnän tutkimuksessa keskeisenä yhteistyötahona on taloustiede. Yhteistyöyliopistoja ovat 
muun muassa ,  sekä  Iso-Britanniassa. Internetin myötä Åbo Akademi Tampereen yliopisto Sheffieldin yliopisto
informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla eri aloilla. Informaatiotutkimuksen opinnot antavat 
valmiuksia alan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja palvelutehtäviin yrityksissä sekä julk isen sektorin a
organisaatioissa. Lisäksi opinnot pätevöittävät asiantuntijatehtäviin erityyppisissä kirjastoissa, arkistoissa ja 
museoissa. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoasiantuntija, informaatikko, tietopalvelupäällikkö, kirjastonhoitaja 
ja -johtaja, Information Specialist, Information Manager tai Knowledge Manager.

Monitieteinen Oulun yliopisto mahdollistaa erikoistuneet sivuainevalinnat. Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija 
voi valita vapaasti sivuaineensa yliopiston tiedekunnista tai muista yliopistoista. Tutkintoon voi sisällyttää 2–4 
sivuainetta (esim. 2–3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot). Työmarkkinoilla arvostetaan FM-tutkintoja, 
joissa yhdistyvät esimerkiksi informaatiotutkimuksen ja/tai kasvatus-, tietojenkäsittely-, liiketalous- ja hallintotieteiden 
opinnot. Informaatiotutkimukseen kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA (ks. 
www.oulu.fi/tiema/). Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa viestinnän opintoja osana informaatioalan 
asiantuntijuuttaan.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset tieto- ja viestintätekniikan opinnot antavat informaatioammateissa välttämättömimmät 
taidot. Nämä opinnot kannattaa hankkia opintojen alkuvaiheessa. Tämä koskee myös sivuaineopiskelijoita. 
Laajemmat tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat useisiin alan asiantuntijatehtäviin sijoittumista ja aineopinnot ovat 
välttämättömät tietoteknisesti suuntautuneissa asiantuntijatehtävissä. Informaatioalan työtehtävissä viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä ja pedagogisia taitoja vaaditaan lisääntyvästi.

Työharjoittelu sijoittuu tyypillisesti ensimmäisen tai toisen lukuvuoden jälkeiseen kesään. Sen voi suorittaa 
informaatiotehtävissä erilaisissa tietoperustaisissa organisaatioissa, kirjastossa, arkistossa, museossa, yrityksissä tai 
muussa tietoperustaisessa organisaatiossa. Harjoittelu on laajuudeltaan 2 tai 3 kuukautta (5 tai 8 op). 
Harjoittelupaikasta on sovittava harjoittelunohjaajan kanssa. Aiempi työkokemus voi vähentää vaadittavan 
harjoitteluajan pituutta tai korvata harjoittelun kokonaan.

Kansainväliseen toimintaan kuuluu opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihto. Vaihtoyliopistoja on maailmanlaajuisesti. 
Eurooppalaisiin yliopistoihin vaihto tapahtuu Erasmus-ohjelmassa.

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot informaatiotutkimuksesta, mihin liittyy keskeisten teorioiden, 
käsitteiden ja periaatteiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen erilaisissa käytännön informaatioympäristöissä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän osaa soveltaa keskeisiä 
teorioita, käsitteitä ja menetelmiä informaatioalan ilmiöiden tutkivaan tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen 
käytännön informaatioympäristöissä. Hän kykenee toimimaan itsenäisesti informaatioalan työtehtävissä.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat ja syvät tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän ymmärtää ja 
osaa kriittisesti arvioida alan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Asiantuntijana hän osaa soveltaa näitä alan ilmiöiden 
tutkimukseen ja analysointiin, niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen sekä päätöksentekoon vaativissa ja 
ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Oman asiantuntijuutensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi hän kykenee 
toimimaan yhteisöjen ja organisaatioiden johtotehtävissä.

 

Informaatiotutkimuksen kieli-, viestintä- ja metodiopinnot ovat vähintään 20 op  

Niihin kuuluu tiedekunnan yleisten kieli-, viestintä- ja metodiopintojen lisäksi vähintään 5 op tietojenkäsittelytieteiden 
opintoja, jotka voi valita esimerkiksi seuraavista opintojaksoista.

 

810136P  Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 5 op

http://www.aka.fi/fi/A/Paatokset-ja-vaikutukset/Tieteen-_ja_tutkimusalojen_arviointi/Paattyneet/
http://www.abo.fi/?lang=fi
http://www.uta.fi/
http://www.shef.ac.uk/
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811177P  Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op

812305A  Organisaatioiden informaatiojärjestelmät, 5 op

811122P  Johdatus ohjelmointiin, 5 op

811167P  Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op

 

Huom! Kaikki yllä kuvatut kurssit ovat tietojenkäsittelytieteiden opetussuunnitelmassa.

 

Informaatiotutkimuksen opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

694614Y  HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)

694677P  Informaatiotutkimuksen perusteet, 5 op

694660P  Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op

694661P  Lukutaidot erilaisissa informaatioympäritöissä, 5 op

694662P  Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op

694678P  Tiedonhankinta ja-haku, 5 op

 

Aineopinnot, 35 op (sivuaine) - 49 op (pääaine):

Kaikille pakolliset opintojaksot

694679A  Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op 

694680A  Tiedontallennus ja -organisointi (5 op) 

700332P igitaaliset ihmistieteet (5 op )

694681A  Informetriikka (5 op)

694666A  Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

694557A  Työharjoittelu, 5–8 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

 

Valitaan yksi seuraavista

 

694686A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut, 5 op

695100P Johdatus viestintään, 5 op

694597S Mitä on tiedeviestintä, 5 op
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694531S Mediakulttuurin muutos, 5 op

694533S Viestinnän tutkimus, 5 op

695105P PR-viestintä, 5 op

 

Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot yhteensä 14 op

694617Y  HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus), 0 op

694602A  Kandidaattiseminaari, 8 op

694667A  Kandidaatintutkielma, 6 op

694573A  Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 op 

 

AMK-tutkinnon suorittaneiden täydentävä kirjallisuustentti

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 6 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

694627Y  HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)

 

Kirjallisuustentit 20 op

Tentitään neljä 5 op:n jaksoa. Examinarium-tentteihin luetaan kaikki opinto-oppaassa mainittu kirjallisuus. Näitä ovat 
muut syventävien opintojen tentit paitsi Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, jossa tenttiin valitaan jokaiseen 
teoksia siten, että 100–125 sivua suomenkielistä tai 75–100 sivua vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä. 
Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai informaatiotutkimuksen osa-alueita) voi korvata korkeintaan 
yhden syventävien opintojen kirjallisuustentin. 

694637S  Terveystieto ja -viestintä, 5 op

694668S  Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

694669S  Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

694672S  Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

694673S  Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

694685S  Tiedonhaun tutkimus, 5 op

694683S  Tiedontallennuksen ja -haun tutkimus, 5 op

 

Tutkimusmenetelmät, pro gradu -seminaari ja tutkielma

700169P  Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

694682S  Tutkimusmenetelmät,  5 op

694632S  Pro gradu -seminaari, 10 op

694582S  Pro gradu -tutkielma, 40 op
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694583S  Suppea tutkielma, 20 op

694584S  Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille) 

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan seuraavista vähintään 5 op:

694644S  Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op

694675S  Muu informaatiotutkimuksen osa-alue, 5 op

Tutkintorakenteet

FM-tutkinto/informaatiotutkimus

Tutkintorakenteen tila: arkistoitu

Lukuvuosi: 2018-19

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2018

Informaatiotutkimuksen syventävät opinnot

Hae tähän vielä lisäksi muita opintoja siten, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 120 - 130 op.

A112803: Informaatiotutkimus, syventävät opinnot, 80 op
Kirjallisuustentit 20 op. Tentitään neljä 5 op:n jaksoa. Examinarium-tentteihin luetaan kaikki opinto-oppaassa 
mainittu kirjallisuus. Näitä ovat muut syventävien opintojen tentit paitsi Tietohallinnon ja tietojohtamisen 
tutkimus, jossa tenttiin valitaan jokaiseen teoksia siten, että 100-125 sivua suomenkielistä tai 75-100 sivua 
vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä. Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai 
informaatiotutkimuksen osa-alueita) voi korvata korkeintaan yhden syventävien opintojen kirjallisuustentin.

694637S: Terveystieto ja -viestintä, 5 op
694668S: Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op
694669S: Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op
694672S: Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op
694673S: Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op
694685S: Tiedonhaun tutkimus, 5 op
694683S: Tiedontallennuksen ja -haun tutkimus, 5 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot. Valitaan seuraavista vähintään 5 op
694644S: Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op
694675S: Muu informaatiotutkimuksen osa-alue, 5 op

Nämä opintojaksot ovat kaikille pakollisia
700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op
694682S: Tutkimusmenetelmät, 5 op
694632S: Pro gradu -seminaari, 10 op
694582S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
694584S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op

Vain sivuaineopiskelijoille
694583S: Suppea tutkielma, 20 op

HuK-tutkinto/informaatiotutkimus
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Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2018-19

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2018

Informaatiotutkimuksen perusopinnot (vähintään 25 op)

A112801: Informaatiotutkimus, perusopinnot, 25 op
Kaikille pakolliset perusopinnot 25 op

694677P: Informaatiotutkimuksen perusteet, 5 op
694660P: Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op
694661P: Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä, 5 op
694662P: Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op
694678P: Tiedonhankinta ja -haku, 5 op

Informaatiotutkimuksen aineopinnot

A112802: Informaatiotutkimus, aineopinnot, 35 - 45 op
Kaikille pakolliset aineopinnot

694679A: Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op
694680A: Tiedontallennus ja -organisointi, 5 op
700332P: Digitaaliset ihmistieteet, 5 op
694681A: Informetriikka, 5 op
694666A: Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op
694557A: Työharjoittelu, 5 - 8 op

Valitaan yksi seuraavista
694686A: Lasten ja nuorten kirjastopalvelut, 5 op
695100P: Johdatus viestintään, 5 op
694597S: Mitä on tiedeviestintä, 5 op
694531S: Mediakulttuurin muutos, 5 op
694533S: Viestinnän tutkimus, 5 op
695105P: PR-viestintä, 5 op

Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat pakolliset opintojaksot yhteensä 14 op
694602A: Kandidaattiseminaari, 8 op
694667A: Kandidaatintutkielma, 6 op
694573A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op
694617Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus), 0 op

AMK-tutkinnon suorittaneiden täydentävä kirjallisuustentti
694612A: Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op

Sivuaineopinnot

Sivuaineopintoja opiskelijan oman valinnan mukaan.

Muut opinnot

Suorita muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180 op - 190 op

Kieli- ja viestintäopinnot

Informaatiotutkimuksen koulutusohjelman mukaiset kieli-, viestintä- ja metodiopinnot ovat vähintään 20 op. Niihin 
kuuluu tiedekunnan pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (15 op) lisäksi vähintään 5 op tietojenkäsittelytieteiden 
opintoja.

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot:

- 901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) 2 op
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- 901031Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK) 3 op

- 902160Y Academic English for Humanities 5 op

- Jokin 5 op:n laajuinen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssi

Opiskelijat suorittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot valitsemalla kurssit  viestinnän noutopöydästä
haluamallaan tavalla.

Kirjallisen ja suullisen viestinnän opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintään 
perusopinnot suomen kielessä.

 

Vaihtoehtoiset kieli- ja viestintäopinnot (tietojenkäsittelytiede):

- 810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 5 op

- 811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 5 op

- 812305A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 5 op

- 811122P Johdatus ohjelmointiin 5 op

- 811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

A112803: Informaatiotutkimus, syventävät opinnot, 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Terttu Kortelainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
80 op
Ajoitus:
4. - 5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat ja syvät tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän ymmärtää ja 
osaa kriittisesti arvioida alan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Asiantuntijana hän osaa soveltaa näitä alan ilmiöiden 
tutkimukseen ja analysointiin, niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen sekä päätöksentekoon vaativissa ja 
ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Oman asiantuntijuutensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi hän kykenee 
toimimaan yhteisöjen ja organisaatioiden johtotehtävissä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
professori Maija-Leena Huotari

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/suomen_kurssit#noutopoyta
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kirjallisuustentit 20 op. Tentitään neljä 5 op:n jaksoa. Examinarium-tentteihin luetaan kaikki opinto-oppaassa 
mainittu kirjallisuus. Näitä ovat muut syventävien opintojen tentit paitsi Tietohallinnon ja tietojohtamisen 
tutkimus, jossa tenttiin valitaan jokaiseen teoksia siten, että 100-125 sivua suomenkielistä tai 75-100 sivua 
vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä. Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai 
informaatiotutkimuksen osa-alueita) voi korvata korkeintaan yhden syventävien opintojen kirjallisuustentin.

694637S: Terveystieto ja -viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa eritellä terveystietoon ja -viestintään liittyvien tutkimusten teoreettisia lähtökohtia, 
tutkimuskohteita ja -menetelmiä. Hän osaa analysoida informaatiokäyttäytymisen teoreettisia jäsennyksiä 
suhteessa terveyskäyttäytymiseen malleihin ja hyödyntää niitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
suunnitteluun.

Sisältö:

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen näkökulmasta, 
terveyskäyttäytymisen muutosmallit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveysviestintä ja -tiedon 
räätälöinti

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusopinnot

Oppimateriaali:

JJohnson, D. & Case, D.O. 2012: ; Health information seeking
Enwald, H. 2013: Tailoring health communication : the perspective of information users' health information 

 (s. 19-142); behaviour in relation to their physical health status
Hirvonen, N. 2015: Health information matters: Everyday health information literacy and behaviour in 

  (s. 17-160).relation to health behaviour and physical health among young men
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

professori/yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:
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-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

694668S: Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida tieteellisen viestinnän teoreettisia jäsennyksiä, niihin liittyviä tutkimusongelmia 
sekä informetristen menetelmien soveltamista erilaisiin informaatioympäristöihin.

Sisältö:

Tieteellinen viestintä, informetrinen tutkimus, erilaiset informaatioympäristöt.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Beyond bibliometrics. Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact. Ed. by Cronin, B. & 
Sugimoto, C.R. 2014;
Holmberg, K. 2016: .Altmetrics for information professionals. Past, present and future

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

694669S: Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -
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Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa vertailla informaatiokäyttäytymisen ja informaatiokäytäntöjen keskeisiä teorioita, malleja ja 
teoreettisia jäsennyksiä. Hän tunnistaa niiden tieteenfilosofisia lähtökohtia ja niihin soveltuvia 
menetelmällisiä mahdollisuuksia.

Sisältö:

Informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen keskeiset teoriat ja teoreettiset jäsennykset sekä menetelmät.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Case, D.O.: Looking for information: A survey of information seeking, needs, and behavior. 4rd ed. 2016. 
Luvut 8-11 sekä Appendix A ja B. (s. 177-388);
Heinström, J. 2010: From fear to flow: personality and information interaction.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

694672S: Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anna Suorsa

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, 
menetelmiä ja välineitä sekä perustella niiden merkitystä ja tehtävää erilaisissa informaatio- ja 
organisaatioympäristöissä.

Sisältö:

Tietohallinto, tietojohtaminen, informaatio ja tieto organisaatioympäristössä, tiedon jakaminen ja uuden 
tiedon luominen tietoperustaisissa organisaatiossa.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Hislop, D. (2013) Knowledge Management in organizations. A critical introduction. 3  ed.
Dalkir, K. (2011) Knowledge Management in theory and practice. 2  ed.
Chu, S., Ritter, W. & Hawamdeh, S. (Toim.) (2010) Managing knowledge for global and collaborative 
innovations. Series on Innovation and Knowledge Management, Vol. 3.
Becerra-Fernandez, I. & Leidner, D. (Toim.) (2008) Knowledge management: an evolutionary view.  
McInerney, C. & Koenig, M.E.D. (Toim.) (2011) Knowledge Management processes in organizations.
Känsäkoski, H. (2014) Value creation in childhood obesity care and prevention.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204130/isbn9789526204130.pdf

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Anna Suorsa

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan tiedekuntatenttipäivänä.

694673S: Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

rd

nd

http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204130/isbn9789526204130.pdf
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5 op / 135 op opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida tiedonhankinnan ja -haun erityiskysymyksiä, keskeisiä teorioita ja 
menetelmiä ja niiden tutkimusta.

Sisältö:

Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus ja niiden intergaatio.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Ingwersen, P. & Järvelin, K. (2005) Turn - integration of information seeking and retrieval in context.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

694685S: Tiedonhaun tutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 op opiskelijan työtä
 

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida tiedonhaun erityiskysymyksiä, keskeisiä teorioita ja menetelmiä ja 
niiden tutkimusta.
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Sisältö:

Tiedonhaun tutkimus ja tiedonhaun teoriat, tavat ja kontekstit.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Warner, J. 2010: Human information retrieval;
Fidel, R. 2012: Human information interaction: an ecological approach to information behavior.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä

694683S: Tiedontallennuksen ja -haun tutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 op opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida tiedontallennuksen ongelmia menetelmä ja menetelmiä sekä 
tiedonhaun tapojen niille asettamia vaatimuksia.

Sisältö:

Tiedon tallennuksen menetelmät ja hakutapojen merkitys niiden kannalta.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu
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Toteutustavat:

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Curras, E. 2010: Ontologies, taxonomies and thesauri in systems science and systematics;  
C. A. Bean & R. Green (toim.) 2010: Relationships in the organization of knowledge;  White, R. W. & Roth, 
R. A. 2009: Exploratory Search. 98 s.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

Vaihtoehtoiset opintojaksot. Valitaan seuraavista vähintään 5 op

694644S: Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ilkka Lähteenmäki

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on yleiskuva tieteenfilosofisista teorioista ja tieteellisen argumentaation analyysista sekä 
tieteentutkimuksen ja -sosiologian eri näkökulmista. Opiskelija tunnistaa keskeisimmät tieteenfilosofiset 
teoriat ja suuntaukset sekä osaa soveltaa osaamistaan tieteellisen keskustelun analysointiin. Opiskelija 
osaa tunnistaa ja analysoida tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä sosiologisia tekijöitä sekä 
selostaa keskeisimpien tieteensosiologisten näkökulmien peruslähtökohdat.

Sisältö:

Tieteenfilosofian ja -sosiologian keskeinen käsitteistö ja teoriat

Järjestämistapa:

Itsenäinen työskentely
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Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu 135 h

Kohderyhmä:

TIEMAn ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

Oppimateriaali:

A. F. Chalmers: What is Thing Called Science (Open University Press 1999)  Mika Kiikeri & Petri JA
Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen (Gaudeamus 2004).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuskuulustelu Examinariumissa

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Ilkka Lähteenmäki

Työelämäyhteistyö:

Ei

694675S: Muu informaatiotutkimuksen osa-alue, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

Sopimuksen mukaan

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Kohderyhmä:

Informaatiotutkimuksen opiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Sopimuksen mukaan

Arviointiasteikko:

0-5, tai hyväksytty/hylätty

Lisätiedot:

Tieman opetussuunnitelman mukaiset vaihtoehtoiset opintojaksot: 694535S Tieteenfilosofia ja tieteellinen 
argumentaatio 3 op, 694536S Tieteensosiologia 4 op, 694534S Tieteen historia 3 op, 694538S 
Tiedepolitiikka 3 op

Nämä opintojaksot ovat kaikille pakollisia

700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -



16

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

vaihtelee pääaineen mukaan

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin ja osaa kuvailla tieteellisen ja ei-tieteellisen 
ajattelun eroja ja yhtäläisyyksiä

Sisältö:

Perehtyminen tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin. Kurssilla pohditaan mitä on tieto ja erityisesti tieteellinen 
tieto, käsitellään tieteen ja epätieteen rajankäyntiä, ihmistieteiden ja luonnontieteiden eroja sekä 
yhtäläisyyksiä, tieteellistä perustelua eli argumentointia, kriittistä lähteiden lukutaitoa, havainnon, päättelyn 
ja tulkinnan prosesseja, tieteen tekemisen etiikkaa ja normeja, tieteen julkisuutta ja tiedon salaamista, 
tiedeviestintää ja tieteellisen ajattelun historiallista kehitystä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetusta 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 111 tuntia.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja oheistehtävä

Kohderyhmä:

HiKuVie-tutkinto-ohjelman opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei vaatimuksia tai suosituksia aiemmista opinnoista

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja

Oppimateriaali:

Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokurssi, luentopäiväkirja ja kirjatentti. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen opetuskeskusteluihin, 
luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus ja kirjatentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Yhteinen ja pakollinen kurssi kaikille HIKUVIEn opiskelijoille.

694682S: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 op opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. vuosi, 1.–2. periodit

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Hän osaa perustella 
tutkimusmenetelmän valinnan, operationalisoida teoreettisia käsitteitä sekä noudattaa tieteellisen 
työskentelyn ja kirjoittamisen periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

Sisältö:

Informaatiotutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja yhden tai useamman menetelmän soveltaminen 
empiiriseen tutkimukseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen tutkimus ja sen esittely, opponointi. Noin 15 t kontaktiopetusta, 80 t 
itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Luentomateriaali Tuomi, J. & Sarajärvi, A 2009:  .Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, harjoitustyöt, tutkimuksen toteutus, esittely ja opponointi sekä 
tentti. N. 15 h lähiopetusta, 80 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Lisätiedot:

Osittainen etäsuoritusmahdollisuus

694632S: Pro gradu -seminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:

10 op / 250 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teoreettisen tai empiirisen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta.

Sisältö:

Tiedonhankinta ja –haku, kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma opiskelijan valitsemasta aiheesta. 
Tieteellinen keskustelu, tieteellinen ilmaisu ja kirjoittaminen, hyvä tieteellinen käytäntö.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, seminaarityöskentely. Noin 60 t kontaktiopetusta, 210 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Luentomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiviinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahtena lukukautena. Kaksi seminaariesitelmää: 
kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi tutkielman lukujen luonnoksia voi esitellä seminaarissa. 
Aktiivinen vertaistyöskentely.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori ja yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

694582S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op / 1080 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen noudattaen tieteellisen 
kirjoittamisen periaatteita ja tutkimuseettistä toimintatapaa.
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Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Ohjattu itsenäinen työskentely, 1080 t

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot; Pro gradu -seminaari

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Pro gradu –tutkielman kirjoittaminen sovitusta aiheesta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

professori ja yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

694584S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

Pro gradu -tutkielman valmistumisen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä 
asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan lomakepohjaan, joka on 
tiedekunnan verkkosivulla.

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä

Arviointiasteikko:
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hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Professori, yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Vain sivuaineopiskelijoille

694583S: Suppea tutkielma, 20 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

20 op / 540 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

4. tai 5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen noudattaen tieteellisen 
kirjoittamisen periaatteita ja tutkimuseettistä toimintatapaa.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Tutkielman kirjoittaminen sovitusta aiheesta, 540 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot; Pro gradu –seminaari

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suppean tutkielman kirjoittaminen sovitusta aiheesta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

professori ja yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

A112801: Informaatiotutkimus, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Terttu Kortelainen
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
25 op
Ajoitus:
1. - 3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot informaatiotutkimuksesta, mihin liittyy keskeisten teorioiden, 
käsitteiden ja periaatteiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen erilaisissa käytännön informaatioympäristöissä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
professori Maija-Leena Huotari

Kaikille pakolliset perusopinnot 25 op

694677P: Informaatiotutkimuksen perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä informaatiotutkimuksen keskeiset tutkimusalueet, -kohteet ja käsitteet sekä 
analysoida niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö:

Informaatiotutkimuksen kehittyminen tieteenalana, peruskäsitteet, tutkimuskohteet ja –alueet

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset pienryhmätyöskentelynä, oppimisportfolion laatiminen. Noin 40 t kontaktiopetusta, 95 
t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja luennolla ilmoitettava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustöiden tekeminen, oppimisportfolion laatiminen

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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694660P: Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa laajasti dokumentaation eri muodot. Hän osaa kuvata dokumenttien tuotannon 
volyymeja, muotoja ja sisältöjä. Hän osaa arvioida eri dokumentaatiomuotojen merkitystä kokoelmatyössä.

Sisältö:

Dokumentaatiomuodot laajasti, eri julkaisutyyppien tuotanto, kuten erilaiset perinteisen julkaisutuotannon 
osa-alueet ja erilaiset digitaalisen dokumentaation osa-alueet, kokoelmat ja kokoelmatyö.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja verkko-opetus

Toteutustavat:

Luentoja 4 t, itsenäistä työskentelyä 130 t, verkkoharjoituksia ja –keskusteluja, tentti.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Luentomateriaali sekä soveltuvin osin teokset
Wilen, R. & Kortelainen, T. 2007: ;Kirjastokokoelmien kehittämisen ja arvioinnin perusteet
Inkinen, T.; Löytönen, M. & Rutanen, A. (toim.) 2014: .Kirja muuttuvassa tietoympäristössä
Ekhkolm, K. & Repo, Y. 2010: Kirja tienhaarassa 2020

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

FM Markus Rytinki

Työelämäyhteistyö:

-

694661P: Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa lukutaitojen käsitteitä ja niihin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa tarkastella lukutaitojen 
merkitystä erilaisissa informaatioympäristöissä.

Sisältö:

Erilaisia lukutaitojen käsitteitä kuten media- ja informaatiolukutaito, monilukutaito, muuntuvat lukutaidot ja 
terveystiedon lukutaito. Lukutaitojen merkitys ja edistäminen eri ympäristöissä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Noin 20 t kontaktiopetusta, 115 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Luentomateriaali;
Kalantizis, M. & Cope, B. 2012: ;Literacies
Sormunen, E. & Poikela, E. (toim.) 2008: ;Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen
Whitworth, A. 2014: ,Radical Information Literacy
Ropo, E., Sormunen, E. & Heinström, J. 2015: Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen 
ja yhteisöllinen oppija.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustyöt ja tentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

694662P: Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:
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1. vuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä, analysoida ja arvioida informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen keskeisiä 
käsitteitä ja esitellä alan malleja sekä soveltaa niitä arkielämän ja ammattien kontekstiin.

Sisältö:

Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen käsitteistö, tutkimusalan teoreettisia lähtökohtia ja empiirisiä 
tutkimuksia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyö. Noin 20 t kontaktiopetusta, 115 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja artikkeleita lukulistalta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennoille osallistuminen, harjoitustehtävät, ryhmätyö

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

694678P: Tiedonhankinta ja -haku, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694678P Tiedonhankinta ja -haku (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.vuosi 1.-2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tunnistaa ja osaa käyttää erilaisia tiedonhankinnan kanavia sekä tiedonhaun  
perustekniikoita suunnitellessaan ja toteuttaessaan tiedonhakuja.

Sisältö:

Tiedonhaun ja -hankinnan kanavat, tiedonlähteet, tiedonhaun perusmenetelmät kuten Boolen logiikka, 
selailu, vapaasanahaku, sisältöperustainen haku ja kontrolloidun kuvailun käyttö sekä relevanssiarviointi.

Järjestämistapa:
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Kontaktiopetus ja verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot ja harjoitukset. 25 t kontaktiopetusta, 110 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luennoilla ja harjoituksissa käydyt asiat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tehtävät

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

A112802: Informaatiotutkimus, aineopinnot, 35 - 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Terttu Kortelainen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA112802 Informaatiotutkimus, aineopinnot (AVOIN YO) 35.0 op

Laajuus:
45 op
Ajoitus:
1. - 3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän osaa soveltaa keskeisiä 
teorioita, käsitteitä ja menetelmiä informaatioalan ilmiöiden tutkivaan tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen 
käytännön informaatioympäristöissä. Hän kykenee toimimaan itsenäisesti informaatioalan työtehtävissä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
professori Maija-Leena Huotari

Kaikille pakolliset aineopinnot

694679A: Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 op opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset 
normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä 
sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö:

Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin 
liittyvät ongelmat kuten sananvapaus, kulttuuriset arvostukset ja sensuuri.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus ja / tai kirjallisuustentti

Toteutustavat:

Luennot ja / tai kirjallisuus. Noin 20 t kontaktiopetusta, 115 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusteet

Oppimateriaali:

Mäkinen, O. 2006: ; Voutilainen, T. 2012: Oikeus tietoon.Internet ja etiikka

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti Examinariumissa

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

694680A: Tiedontallennus ja -organisointi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 op opiskelijan työtä
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Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa esittää tallennuksen käsitteiden ja standardien väliset suhteet sekä tiedonhakujärjestelmien 
rakennepiirteet. Hän osaa kuvailla aineistoa bibliografisen valvonnan standardien mukaisesti ja ottaa ne 
huomioon tiedonhankinnassa ja -haussa.

Sisältö:

Tiedonhakujärjestelmän rakenne ja aineiston kuvaaminen järjestelmään bibliografisen valvonnan 
standardien ja rakenteiden mukaisesti. Luettelointisäännöstöt ja dokumentaatiokielet sekä käytettävät 
metadataformaatit.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja verkko-opetus.

Toteutustavat:

Luennot ja harjoitukset, tentti. Noin 30 t kontaktiopetusta, 105 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tiedonhankinta ja -haku

Oppimateriaali:

Suominen, V.; Saarti, J. & Tuomi, P. 2009: . (soveltuvin osin).Bibliografinen valvonta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustyöt ja tentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

700332P: Digitaaliset ihmistieteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ritva Kylli

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
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Opetuskieli:

suomi (englanti)

Ajoitus:

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodeilla III ja IV.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
*oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia 
aineistoja
*perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen 
kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen 
ja aineistoihin)
*oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla 
menetelmillä
*oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan omaa osaamistaan tieteidenväliseen 
projektiyhteistyöhön

Sisältö:

Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat 
teoriat ja metodit.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus.

Toteutustavat:

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely.

Kohderyhmä:

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Kurssilla tehtävissä harjoitustöissä on mahdollista hyödyntää mm. 
seuraavia tutkimuksia:
-Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) . London: Facet Publishing in Digital humanities in practice
association with UCL Centre for Digital Humanities.
-Laaksonen, S., Matikainen, J., & Tikka, M. (2013) Otteita verkosta: Verkon ja sosiaalisen median 

. Tampere: Vastapaino.tutkimusmenetelmät
-Pink, Sarah (2016) . Sage publishing.Digital Ethnography: Principles and Practice
-Otto, Ton & Smith, Rachel Charlotte (2013) . London: Design Anthropology: Theory and Practice
Bloomsbury.
-Tolonen, Mikko & Lahti, Leo, Aatehistoria ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet.  2/2015, Ennen ja Nyt
http://www.ennenjanyt.net/.
-Fält, Katja (2016) Tutkijoiden digitaaliset tutkimusaineistot ja datan avoin jakaminen digitaalisen 
humanismin kontekstissa. Teoksessa Kimmo Elo (toim.), . Turun Digitaalinen humanismi ja historiatieteet
historiallinen yhdistys, 39-75.
-Kemp, Karen K. (2010)  The Spatial Humanities: GIS And The Future Of Humanities Scholarship.
Bloomington: Indiana University Press.
-Barlindhaug, Stine (2012) Mapping Complexity. Archaeological Sites and Historic Land Use Extent in a 
Sa#mi Community in Arctic Norway. , 105–124.Fennoscandia archaeologica XXIX
-Elo, Kimmo & Kleemola, Olli (2016) SA-kuva-arkistoa louhimassa: Digitaaliset tutkimusmenetelmät 
valokuvatutkimuksen tukena. . Turun historiallinen yhdistys, 151– Digitaalinen humanismi ja historiatieteet
190.
-Östman, Sari & Turtiainen, Riikka (2016) From Research Ethics to Researching Ethics in an Online 
Specific Context. . Vol 4, No 4, 66–74.Media and Communication
-Kortelainen, Terttu & Länsman, Anni-Siiri, Challenging the status and constructing the culture of an 
indigenous group: Attention paid to YLE Sápmi radio digital news in Finland. European Journal of Cultural 

. Vol 18, Issue 6, 2015.Studies
-Twycross, Meg (2008) Aldershot: Ashgate.The Virtual Representation of the Past. 
- Ch'ng, E., Gaffney, V., & Chapman, H. (2013) . New York, NY: Springer Visual heritage in the digital age
Berlin Heidelberg.
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen osallistuminen 
ryhmätyöskentelyyn. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden tekemiseen, luentopäiväkirjan 
avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen kehittyminen.

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Ritva Kylli (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)

Työelämäyhteistyö:

Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi 
projektityöskentelytaitoja sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan 
yhdessä yliopistolla työskentelevien tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi 
opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien vierailuluentoja.

Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE–opiskelijoille.

694681A: Informetriikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 op opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tarkastella tieteellistä viestintää informetristen menetelmien tuella.

Sisältö:

Tieteellisen viestinnän tutkimus informetrisin menetelmin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitustehtävät, tentti. Noin 20 t kontaktiopetusta, 113 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Luentomateriaali.
Karvonen, E.; Kortelainen, T. & Saarti, J. 2014: ;Julkaise tai tuhoudu
OKM 2013:   http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-230-2;WoS vai Scopus?  
Forsman, M. 2016: Julkaisut ja tieteen mittaaminen

Arviointiasteikko:

0–5
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Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

694666A: Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. tai 3. vuosi, 3. ja 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa keskeiset johtamisenalueet ja osaa suunnitella johtamisen välineiden käyttöä myös 
uuden tiedon luomisessa.   

Sisältö:

Johtaminen ja johtajuus, strategia ja osaaminen, viestintä ja markkinointi, tietopääoma ja talous johtamisen 
osa-alueina.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot ja ryhmätyö. Noin 30 t kontaktiopetusta, 105 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusopinnot

Oppimateriaali:

Luento- ja verkko-oppimateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Ryhmätyö keskeiseltä johtamisenalueelta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

Mahdollisuuksien mukaan ryhmätyön aiheeseen liittyen

694557A: Työharjoittelu, 5 - 8 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -



31

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694557A Työharjoittelu (AVOIN YO) 8.0 op

Laajuus:

5-8 op / 135-215 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi tai englanti

Ajoitus:

1.-3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa informaatiotutkimuksen osa-alueiden keskeiset ilmiöt organisaatioympäristöissä ja 
osaa suorittaa informaatioalan työtehtäviä.

Sisältö:

Työharjoittelu informaatiotehtävissä hallinto- tai tutkimusorganisaatiossa, kirjastossa, arkistossa, 
museossa, yrityksissä tai muussa tietoperustaisessa organisaatiossa.

Järjestämistapa:

Työharjoittelu

Toteutustavat:

Työharjoittelu ja kirjallinen raportti, joka sisältää asiantuntijaprofiilin. Työharjoittelun kesto 2 tai 3 kk 
kokopäivätyötä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

2-3 kuukauden työskentely informaatiotyössä sekä kirjallinen raportti

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

Työskentely informaatiotyössä

Lisätiedot:

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla, mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijavaihdossa.

Valitaan yksi seuraavista

694686A: Lasten ja nuorten kirjastopalvelut, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:

5 op / 135 op opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. tai 3. vuosi, 3. ja 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee lasten ja nuorten kirjasto- ja verkkopalvelujen ja toimintamuotojen erityispiirteitä sekä 
niihin liittyviä mediakasvatuksen osa-alueita. Hän osaa soveltaa lukemisen edistämisen malleja ja välineitä.

Sisältö:

Lasten ja nuorten kirjastotyön kehitysvaiheet, osa-alueet ja toimintamuodot. Lukemisen edistämisen 
erilaisia toimintatapoja.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja harjoitukset. Noin 30 t kontaktiopetusta ja 105 t itsenäistä opiskelua.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusopinnot

Oppimateriaali:

Luento- ja verkko-oppimateriaali.
Cooke, N. 2016: Information Services to Diverse Populations: Developing Culturally Competent Library 
Professionals;
Hokkanen, L. (toim.) 2015: Sosiaalinen kirjasto.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentopäiväkirja ja tentti. Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

Mahdollisuuksien mukaan

695100P: Johdatus viestintään, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Erkki Karvonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay695100P Johdatus viestintään (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:

1. vuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestintää useasta näkökulmasta. Hän osaa tulkita 
viestintää informaation siirron, yhteisyyden luomisen ja merkityksen tuottamisen näkökulmista. Opiskelija 
osaa selittää viestinnällä ihmisiin vaikuttamisen ja viestien vastaanoton perusasiat. Hän osaa kertoa 
pääpiirteittäin median historiallisen kehityksen sekä viestinnän tutkimuksen vaiheita ja suuntauksia. 
Opiskelija kykenee analysoimaan, tunnistamaan ja arvioimaan esim. mainoksissa ja journalistisissa 
esityksissä käytettyjä viestinnän menetelmiä. Opiskelija kykenee soveltamaan viestinnän tutkimuksen 
oppeja uusiin viestinnällisiin tilanteisiin ja hänellä on valmius suunnitella omaa viestintää opittujen 
periaatteiden pohjalta.

Sisältö:

Viestinnän peruskäsitteet ja -teoriat

Järjestämistapa:

Lähiopetus, itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luento-opetus 18 h / itsenäinen opiskelu 117 h

Kohderyhmä:

TIEMAn, viestinnän sivuaineen ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Kunelius, Risto: Viestinnän vallassa (2003 tai uudempi) sekä verkko-oppimateriaali: Karvonen, Erkki: 
Johdatus viestintätieteisiin (  )https://viestintatieteet-wiki.wikispaces.com/Johdatus+viestint%C3%A4tieteisiin

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Professori Erkki Karvonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

694597S: Mitä on tiedeviestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Erkki Karvonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694597S Mitä on tiedeviestintä (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:



34

1. vuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleistajuisen tiedeviestinnän perustavan problematiikan. 
Hän osaa selittää, kuinka tieteen sisäinen ja ulkoinen julkisuus toimii, kuinka tiedettä popularisoidaan, 
kuinka tieteestä tiedotetaan ja kuinka tiede esitetään mediassa. Opiskelija tunnistaa tieteen ja journalismin 
erilaiset kulttuurit. Hän tuntee periaatteet, jolla medialle ja yleisölle suunnattu lehdistötiedote kirjoitetaan.

Sisältö:

Tiedeviestinnän perusteet

Järjestämistapa:

Lähiopetus, itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luento-opetus 18 h / itsenäinen opiskelu 117 h

Kohderyhmä:

TIEMAn, viestinnän sivuaineen ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

Oppimateriaali:

Julkaise tai tuhoudu! : johdatus tieteelliseen viestintään / Erkki Karvonen, Terttu Kortelainen & Jarmo 
Saarti. Julkaistu:Tampere : Vastapaino, 2014
Tieteen yleistajuistaminen / toimittaneet Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara. Helsinki : Gaudeamus, 
cop. 2013.
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Professori Erkki Karvonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

694531S: Mediakulttuurin muutos, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Erkki Karvonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694531S Mediakulttuurin muutos (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisina, 
taloudellisina ja teknologisina ilmiöinä. Hän osaa selittää median ja journalismin historialliset muutokset ja 
nykyiset trendit. Opiskelija osaa tulkita viestinnällisiä tapauksia myös viihteen teorian, julkisuusteorian, 
sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun problematiikan sekä median vallankäytön näkökulmista.

Sisältö:

Mediakulttuurin kehitys

Järjestämistapa:

Lähiopetus, itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luento-opetus 18 h / itsenäinen opiskelu 117 h

Kohderyhmä:

TIEMAn, viestinnän sivuaineen ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

Oppimateriaali:

Väliverronen, E. (toim.) 2009: J  ournalismi murroksessa TAI
Kortti, J. 2016:  Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin TAI
Gripsrud, J. 2001:  (tai ruotsiksi  1999)Understanding Media Culture Mediakultur - mediasamhälle

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Professori Erkki Karvonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

694533S: Viestinnän tutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Erkki Karvonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694533S Viestinnän tutkimus (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. tai 2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestinnän tutkimuksen historiallista kehittymistä sekä 
analysoida ja vertailla eri tutkimussuuntausten lähestymistapoja ja lähtökohtia.

Sisältö:

Viestinnän tutkimuksen eri suuntauksia ja oppihistoriaa

Järjestämistapa:
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Itseopiskelu

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu 135 h

Kohderyhmä:

TIEMAn, viestinnän sivuaineen ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

Oppimateriaali:

Pietilä, Veikko: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Tutkimusalan kehitystä jäljittämässä. Tampere: 
Vastapaino, 1997 (tai uudempi)
JA
Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa: Mediayhteiskunta. 2013. Saatavissa myös e-kirjana.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Professori Erkki Karvonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

695105P: PR-viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Erkki Karvonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay695105P PR-viestintä (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa organisaatioviestinnän ja suhdetoiminnan käytäntöjen ja 
teorian kehitysvaiheet. Opiskelija osaa tulkita imagon kysymyksiä monista näkökulmista. Hän osaa selittää 
yritysmaineen vaalimisen ja yhteiskuntavastuun periaatteet. Hän osaa selittää brändien rakentamisen 
prosessit ja elämystalouden perusteet. Opiskelija osaa selittää, miten organisaatioiden viestintää pitää 
hoitaa kriisitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa viestinnän teorioita yksittäisiin tapauksiin.

Sisältö:

Organisaation ulkoinen viestintä

Järjestämistapa:

Lähiopetus, itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luento-opetus 18 h / itsenäinen opiskelu 117 h

Kohderyhmä:
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TIEMAn, viestinnän sivuaineen ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Juholin, Elisa: Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. 2017 tai uudempi painos.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Professori Erkki Karvonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat pakolliset opintojaksot yhteensä 14 op

694602A: Kandidaattiseminaari, 8 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

8 op / 216 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi, 1.-4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa asettaa tutkimustehtävän, hän tunnistaa informaatiotutkimuksen keskeiset 
tutkimusmenetelmät ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta tutkimustehtävänsä kannalta. Hän tunnistaa 
tutkimuksen eettiset periaatteet sekä osaa toteuttaa pienimuotoisen kysely-, haastattelu- ja 
sisällönanalyysitehtävän.

Sisältö:

Oman tutkielman tehtävänasettelun hahmottaminen ja kirjallisuuden haku omaa tutkielmaa varten. 
Tutkimusetiikka, katsaus informaatiotutkimuksen tyypillisiin tutkimusmenetelmiin, kysely, haastattelu ja 
sisällönanalyysi tutkimusmenetelminä, tieteellinen kirjoittaminen. Tilastollisen tutkimuksen perusteet. 
Tiedonhankinta ja –hallintataidot.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaarityöskentely, luennot, harjoitukset ja tentti. Noin 90 t kontaktiopetusta, 85 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusopinnot
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sisältää jaksot 694720A Tilastotieteen peruskurssi ja 700333P Menetelmäopinnot, joka on yhteinen kaikille 
Historia- kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Lisätiedot opintojaksoista 
WebOodissa.

Oppimateriaali:

Luentomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, harjoitustehtävien suorittaminen sekä tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I: ,http://www.oulu.fi/kirjasto/010132y
Jakson tiedot löytyvät myös Oodista:
https://weboodi.oulu.fi/oodi/frame.jsp?avattavaSivu=opintjakstied.jsp&Kieli=1&OpinKohd=16264522

694667A: Kandidaatintutkielma, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

6 op / 162 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. vuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa määrittelemänsä tutkimustehtävän pohjalta käsitteellisen tai empiirisen 
tutkimuksen, soveltaa valitsemiaan tutkimusmenetelmiä ja raportoida tulokset. Hän osaa arvioida tutkielmia 
ja antaa vertaispalautetta.

Sisältö:

Tiedonhankinta omaa tutkielmaa varten, tutkimuksen toteutus ja esittely seminaarissa, opponointi ja 
aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Itsenäinen ja seminaarityöskentely. Noin 20 t kontaktiopetusta, 140 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusopinnot; Kandidaattiseminaari

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kirjasto/010132y
https://weboodi.oulu.fi/oodi/frame.jsp?avattavaSivu=opintjakstied.jsp&Kieli=1&OpinKohd=16264522
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, oman tutkielman laatiminen ja esittely, opponointi

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

Mahdollisuuksien mukaan tutkielman aiheeseen liittyen

694573A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

Kandidaatintutkielman jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja 
sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja 
metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.

Sisältö:

Kandidaatintutkielmaan perustuva kirjallinen kuulustelu.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Tentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Kandidaatinseminaari ja kandidaatintutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

694617Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus), 0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.-3. vuosi

Kohderyhmä:

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

HOPS-keskustelu omaopettajan kanssa
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Oppiaineen omaopettajat

Työelämäyhteistyö:

-

AMK-tutkinnon suorittaneiden täydentävä kirjallisuustentti

694612A: Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694612A Täydentävät opinnot 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä
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