
Journalismin koulutusohjelma
SYYSKUUSSA 2016 TAI SEN JÄLKEEN ALOITETTU JOURNALISMIKOULUTUS

Rakenne:
Perusopinnot 35 op
Ammattiopinnot 120 op
Vapaasti valittavat opinnot 40 op
Opinnäytetyö 15 op
Työharjoittelu 30 op (yhdessä tai useammassa osassa)

Sisältö:
Journalistinen ilmaisu ja työprosessi 90 op
Yhteiskunta, media ja talous 35 op
Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys 45 op
Työharjoittelu 30 op
Vapaavalintaiset opinnot 40 op

Tunnus Nimi Summa

JOURA16 Journalismin koulutusohjelma 185-200

JOUKJ16 Journalistinen ilmaisu ja työprosessi 90

ENG2KJ202 Journalism Project in English 5

ENG2KJ201 Journalistinen kääntäminen ja ammattienglanti 5

SWE2KJ201 Svenska för journalister 5

JOU1KJ201 Journalistin työ 1 20

JOU1KJ201A Journalistinen kirjoittaminen 7

JOU1KJ201B Valokuvaus ja kuvankäsittely 5

JOU1KJ201C Tiedonhankinta 1 3

JOU1KJ201D Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö 3

JOU1KJ201E Journalistin kielenhuolto 2

JOU2KJ201 Journalistin työ 2 20

JOU2KJ201A Videotyöskentely 5

JOU2KJ201B Henkilökuvaus 3

JOU2KJ201C Haastattelutekniikka 4

JOU2KJ201E Faktantarkistuksen perusteet 3

JOU2KJ201G Kehittämistyö 1 2

JOU2KJ201H Journalistin datankäsittelytaidot 3

JOU2KJ202 Journalistin työ 3 15

JOU2KJ202A Uutis- ja ajankohtaisjournalismi 7

JOU2KJ202B Radiotyö 1 3

JOU2KJ202C Verkkojulkaisemisen perusteet 2

JOU2KJ202D Lehtitaitto 3

JOU2KJ203 Journalistin työ 4 20
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JOU2KJ203A Narratiivinen journalismi 6

JOU2KJ203C Datajournalismi 4

JOU2KJ203E Tiedonhankinta 2 2

JOU2KJ203F Media ja yleisö 3

JOU2KJ203B Kehittämistyö 2 5

SOCKJ16 Yhteiskunta, media ja talous 35

JOU2KJ205 Monimuotoisuus ja journalismi 5

JOU2KJ204 Global Challenges for Journalists 5

COM2KJ201 Media-analyysi 5

COM1KJ201 Muuttuva mediamaisema 5

SOC2KJ201 Talous ja valta 10

SOC2KJ201A Suomi oikeusvaltiona 3

SOC2KJ201B Politiikka ja vallankäyttö 4

SOC2KJ201C Kansantalous ja hyvinvointi 3

JOU2KJ207 Talousjournalismin perusteet 5

WORKJ16 Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys 30-45

WOR2KJ202 Itsensä työllistäminen 5

WOR2KJ201 Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu 5

WOR1KJ202 Toimittaja työmarkkinoilla 5

WOR1KJ201 Opiskelutaidot ja -välineet 5

WOR1KJ201A Johdatus opiskeluun 3

WOR1KJ201B Työvälineohjelmistot 2

THE7KJ201 Tutkimus ja kehittäminen 5-20

YHT1PI006 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5

THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 0-5

THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 0-5

THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 0-5

THE7HH904 Kypsyysnäyte 0

JOU2KJ208 Kehittämistyö 3 5

PLAKJ16 Työharjoittelu 30

PLA6KJ201 Työharjoittelu 1 15

PLA6KJ202 Työharjoittelu 2 15

JOUKJVV Vapaavalintaiset ammattiopinnot 0

JOU8KJ101 Luova kirjoittaminen journalisteille 5

JOU8KJ102 Tekstin rakenne ja editointi 5

JOU8KJ104 Toimittajan esiintymistaito 3-5

JOU8KJ128 Radiotyö 2 5

JOU8KJ108 Valokuvauksen syventävät opinnot 5

JOU8KJ215 Kuvankäsittely 5

JOU8KJ109 Tv-työ 1 5

JOU8KJ130 Tv-työ 2 5
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JOU8KJ118 Työelämäprojektit 1

JOU8KJ119 Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja 1-5

JOU8KJ207 Tuottajana toimituksessa 3-5

JOU8KJ208 Toimittaja kielenkäyttäjänä 5

JOU8KJ224 Syventävä ammattiosaaminen 5

JOU8KJ235 Journalistin koodaustaidot 5

JOU8KJ236 Journalismin uudet keinot 5

JOU8KJ237 Teematoimitus 5

JOU8KJ238 Tutkimuksen näkökulmia journalismiin 5

JOU8KJ239 Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä 5

JOU8KJ240 Journalismin ja viestinnän ammattietiikka 5

JOU8KJ140 Radiotyö 3 5

JOU8KJ242 Toimittajan esiintymistaito 2 4-5

JOU8KJ243 Teematoimitus 2 5

JOU8KJ244 Uutisanalyysi 3-5
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JOURA16 Journalismin koulutusohjelma: 200 op

JOUKJ16 Journalistinen ilmaisu ja työprosessi: 90 op

ENG2KJ202 Journalism Project in English: 5 op

Esitietovaatimukset
Journaistin työ 1 ja Journalistin työ 2 tai vastaavat tiedot ja taidot

ENG2KJ201 Journalistinen kääntäminen ja ammattienglanti: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee englanninkielistä mediakenttää ja uutislähteitä ja tietää, miten kansainvälistä mediaa voi
seurata johdonmukaisesti ja kattavasti. Osaa myös arvioida lähteen luotettavuutta.
- osaa tuottaa englanninkielisestä alkuperäismateriaalista sujuvakielistä journalistista tekstiä sekä
löytää aiheita ja juttuideoita englanninkielisistä lähteistä
- ymmärtää suomen ja englannin ilmaisujärjestelmien eroja
- pystyy lukemaan ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä ja tutkimusartikkeleja
- on tietoinen hallinnollisten ja taloustermien kääntämisen periaatteista ja osaa etsiä ohjeita termien
ja kirjoitusasujen valintaan.

Sisältö
-Tutustutaan englanninkieliseen mediakenttään ja englanninkielisten uutislähteiden seurantaan
myös sosiaalisen median kautta.
-Tutustutaan mediaseurannan työkaluihin ja journalistisen kielen/ suomen kielen oppaisiin, joita
opiskelija voi jatkossakin käyttää apuna käännöstekstien ilmaisujen, termien tai kieliasujen
valinnoissa.
-Käydään läpi viranomais- ja hallintotermistöä sekä taloussanastoa sekä sekä näiden kääntämiseen
liittyvää problematiikkaa.
-Tutustutaan johonkin journalismin ajankohtaiseen teemaan siihen liittyvän tieteellisen tutkimuksen
kautta.

Esitietovaatimukset
Ei sidonnaisuuksia

Lisätiedot
Opintojaksolla tutustutaan globaalisti englanninkieliseen mediakenttään ja journalismia käsittelevään
kansainväliseen kirjallisuuteen ja tutkimukseen.

Opintojaksolla voidaan tehdä juttuja toimeksiannosta tai osallistua työelämäprojektiin. Harjoitukset
simuloivat työelämän tilanteita. Voidaan tehdä vierailuja tai kutsua vieraita.

Aikataulussa palautetut tehtävät arvioidaan asteikolla 1–5, myöhästyneet suoritukset arvioidaan
asteikolla Hyväksytty–Hylätty, jolloin kyseinen tehtävä ei kartuta opintojakson kokonaisarvosanaa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
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Pistetaulukon mukaan vähintään 40 % tavoitteesta
Tietää kansainvälistä englanninkielistä mediaa ja journalistisen kääntämisen perusperiaatteita.
On tutustunut jossain määrin englanninkielistä ammattisanastoon.
On perillä anglismin käsitteestä sekä joistakin erikoistoimitusten englannin kompastuskivistä.
Osaa tuottaa englanninkielisen alkuperäistekstin pohjalta sisällöltään ja kieleltään oikeansuuntaisia
suomalaisia lehtitekstejä.
Osaa välillä välttää anglismeja ja sudenkuoppia.
Ymmärtää jotain englanninkielisestä ammattitekstistä.
Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Noudattaa aikatauluja suurpiirteisesti.

Hyvä (3-4)

Pistetaulukon mukaan vähintään 70 % tavoitteesta
Tuntee kansainvälistä englanninkielistä mediaa ja journalistisen kääntämisen perusperiaatteita.
Osaa englanninkielistä ammattisanastoa.
Tunnistaa anglismeja ja erikoistoimitusten yleisimpiä englannin kompastuskiviä.
Osaa tuottaa englanninkielisen alkuperäistekstin pohjalta sisällöltään ja kieleltään toimivia
suomalaisia lehtitekstejä.
Osaa vältellä ja korjata yleisimmät anglismit ja sudenkuopat.
Ymmärtää pääosin englanninkielistä ammattitekstiä.
Osallistuu ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Noudattaa aikatauluja.

Kiitettävä (5)

Pistetaulukon mukaan vähintään 90 % tavoitteesta
Hallitsee kokonaiskuvan englanninkielisestä mediakentästä ja journalistisen kääntämisen
periaatteet.
Hallitsee englanninkielisen ammattisanaston.
Tietää anglismit sekä erikoistoimitusten yleisimmät englannin kompastuskivet.
Osaa tuottaa englanninkielisen alkuperäistekstin pohjalta sisällöltään ja kieleltään erinomaisia
suomalaisia lehtitekstejä.
Osaa välttää ja korjata anglismit ja sudenkuopat.
Ymmärtää hyvin englanninkielistä ammattitekstiä.
Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja on aina ajoissa paikalla.
Osaa toimia itsenäisesti.
On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.
Noudattaa erittäin hyvin aikatauluja.

SWE2KJ201 Svenska för journalister: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää ruotsin kieltä erilaisissa toimittajien työelämätilanteissaâ€¯
- osaa toimia ruotsin kielellä haastattelutilanteissa
- osaa hyödyntää pohjoismaisia tietolähteitä
- osaa perusteet pohjoismaisesta mediakentästä.

Sisältö
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- Tutustuminen ruotsinkieliseen mediaan.
- Puhekieli.
- Esityksen pitäminen.
- Haastattelu.
- Ryhmäkeskusteluja ja väittelyjä erilaisista journalismiin liittyvistä teemoista.
- Erilaisten lähteiden hyödyntäminen.

Esitietovaatimukset
Lukion ruotsin oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:â€¯
osaa käyttää jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy yksinkertaisista ja rutiininomaisista suullisista ja
kirjallisista tilanteista ruotsin kielellä.â€¯
ymmärtää yksinkertaisia ajankohtaisia toimittajan työelämään liittyviä tekstejä ruotsin kielellä.â€¯
laatii yksinkertaisia, ymmärrettäviä viestejä
hallitsee keskeisen toimittajan työelämään liittyvän ammattisanaston.â€¯

Hyvä (3-4)

Opiskelija:â€¯
osaa käyttää itsenäisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin useimmista työelämän
suullisista ja kirjallisista tilanteista ruotsin kielellä.â€¯
ymmärtää ajankohtaisia toimittajan työelämään liittyviä tekstejä ruotsin kielellä.â€¯
laatii ymmärrettäviä viestejäâ€¯
hallitsee hyvin keskeisen toimittajan työelämään liittyvän ammattisanaston.â€¯

Kiitettävä (5)

Opiskelija:
osaa käyttää monipuolisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin työelämän suullisista ja
kirjallisista tilanteista ruotsin kielellä.â€¯
ymmärtää sujuvasti ajankohtaisia toimittajan työelämään liittyviä tekstejä ruotsin kielellä.â€¯
laatii selkeitä ja tilanteeseen sopivia viestejäâ€¯
hallitsee hyvin keskeisen toimittajan työelämään liittyvän ammattisanaston.â€¯

JOU1KJ201 Journalistin työ 1: 20 op

JOU1KJ201A Journalistinen kirjoittaminen: 7 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
Ymmärtää journalismin periaatteet ja peruskäsitteet
Osaa jutunteon prosessin;
Osaa soveltaa erilaisia tiedonhankinnan tapoja jutunteossa,
Osaa haastatella
Osaa käyttää journalismiin sopivaa kieltä ja tyyliä omissa teksteissään.
Osaa editoida omaa tekstiään palautteen pohjalta.
Osaa antaa palautetta.
Osaa suunnitella ja aikatauluttaa omaa jutuntekoprosessiaan.
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Sisältö
Jutunteon prosessi
Haastattelemisen perusteet
Journalismin juttutyyppejä
Jutun rakenne
Palaute

Esitietovaatimukset
Ei edeltävyysvaatimuksia. Kuuluu kokonaisuuteen Journalistin työ 1. Yhteys erityisesti
Tiedonhankintaan ja Journalistin kielenhuoltoon.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kertoa journalismin periaatteet
Opiskelija tunnistaa journalismin peruskäsitteet.
Osaa ohjatusti jutunteon prosessin.
Osaa korjata osoitetut kohdat tekstistään.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi:
Käyttää journalismin peruskäsitteitä palautekeskusteluissa ja analyyseissa.
Osaa melko itsenäisesti jutunteon prosessin.
Osaa editoida omaa tekstiään palautteen pohjalta.
Antaa palautetta.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi:
Pystyy analysoimaan ammattitermein journalistisia tekstejä.
Tunnistaa oman tekstinsä puutteet ja osaa pyytää /etsiä ratkaisua rakenteen ja kielen ongelmiin.
Osaa antaa rakentavaa ja hyödyllistä palautetta.
Pystyy suunnittelemaan oman työprosessinsa ja ajankäyttönsä.

JOU1KJ201B Valokuvaus ja kuvankäsittely: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kuvajournalismin eri lajityypit sekä tutustuu uutiskuvaan ja sen analyysiin
• ymmärtää millainen on teknisesti hyvä valokuva
• oppii ottamaan valokuvia ja tuottamaan oikein käsiteltyjä kuvia paino- ja
verkkojulkaisuihin
• ymmärtää valokuvan ottamiseen ja julkaisemiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Sisältö
• Uutiskuvan lajityypit
• Valokuvauksen alkeet
• Kuvankäsittelyn alkeet
• Valokuvan ja tekstin suhde

Esitietovaatimukset
Opintojakso kuuluu Journalistinen työ 1 opintokokonaisuuteen, jonka muut osat ovat
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- Journalistinen kirjoittaminen (JOU1KJ201A)
- Tiedonhankinta 1 (JOU1KJ201C)
- Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö (JOU1KJ201D)
- Journalistin kielenhuolto (JOU1KJ201E)

Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Osaa kuvata erot erilaisten uutiskuvien välillä.
Osaa tarkkaan annettujen ohjeiden mukaan tehdä valokuvia, mutta tekniikan ja sommittelun osalta
esiintyy epätasaisuutta.

Aikataulujen noudattamisessa on ongelmia ja oman työn suunnittelussa puutteita.
Kuvaustehtäviin ei ole paneuduttu.

Opiskelija osallistuu keskusteluun tunneilla ja ryhmän toimintaan satunnaisesti.

Hyvä (3-4)

Ymmärtää erot erilaisten uutiskuvien välillä.
Osaa analysoida uutiskuvia.
Osaa itsenäisesti tehdä sommittelultaan ja tekniikaltaan julkaisukelpoisia kuvia, mutta tekniikan ja
sommittelun osalta esiintyy epätasaisuutta.

Osaa ideoida kuvia yksin ja ryhmässä
Aikataulujen noudattamisessa on jonkin verran ongelmia ja oman työn suunnittelussa puutteita.
Tunnistaa omat heikkoudet ja pystyy hyödyntämään palautetta.
Kuvaustehtäviin on suurimmalta osin paneuduttu ja tehtävät tehty tehtävänannon mukaisesti.
Opiskelija osallistuu keskusteluun tunnilla. Tuo omia ajatuksiaan ja ideoitaan yhteiseen
keskusteluun, antaa asiallista palautetta omalla vuorollaan.

Kiitettävä (5)

Ymmärtää erot erilaisten uutiskuvien välillä ja osaa itsenäisesti valokuvaamalla tuottaa uutiskuvia
erilaisiin tarkoituksiin.
Osaa analysoida uutiskuvia.
Osaa itsenäisesti tehdä sommittelultaan ja tekniikaltaan julkaisukelpoisia kuvia, joissa on
persoonallista näkemystä.
Osaa ideoida ja valokuvaamalla tuottaa kuvia yksin ja ryhmässä.
Opiskelija noudattaa aikatauluja, osaa suunnitella ja mitoittaa oman työn käytettävissä olevan ajan
mukaan. Tunnistaa omat kehittämistarpeensa, osaa hyödyntää palautetta ja pystyy itsenäisesti
löytämään ratkaisuja ongelmiin.
Kuvaustehtäviin on paneuduttu ja tehtävät on tehty tehtävänannonmukaisesti. Kuvissa on
persoonallista näkemystä.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun tunnilla, jakaa tietoa, ideoi ja kommentoi yhdessä,
antaa rakentavaa ja konkreettista palautetta, luo myönteistä ilmapiiriä. Sisäistää tiedon jakamisen
merkityksen.

JOU1KJ201C Tiedonhankinta 1: 3 op
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Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
• hakea tietoa eri kanavista
• arvioida tiedon luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta
• analysoida mediasisältöjä ja keskustella journalistisista valinnoista

Sisältö
Havainnointi toimittajan työkaluna.
Tiedonhankinta uutisessa ja ilmiöjutussa.
Tiedonlähteet toimittajan työssä.
Lähdekritiikki.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
erottaa arkitiedon ja mielipiteen tutkimustiedosta
erottaa mielipiteen havainnoista ja päätelmistä.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
asettaa omia oppimistavoitteita
pysyy sovituissa aikatauluissa
toimii aloitteellisesti.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
arvioi tiedon tarpeellisuutta
arvioi omaa toimintaansa kriittisesti
hyödyntää saamansa palautteen
antaa palautetta rakentavasti.

JOU1KJ201D Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
ymmärtää journalistiseen työhön liittyvän juridisen sääntelyn ja ammattieettisen itsesääntelyn erot,
hallitsee journalistin työhön liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset sekä
osaa soveltaa edellä mainittuja säännöksiä käytännön ongelmatilanteissa.

Sisältö
ammattietiikka vs. lainsäädäntö
journalistisen työn oikeudelliset lähteet
viestintä perusoikeutena, sananvapaus, sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä
vastuu julkaistusta viestistä, oikaisu, vastine
julkisuuslainsäädäntö
tietosuoja, lähdesuoja, yksityisyyden suoja
tekijänoikeudet

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
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Opiskelija toimii valmiiden mallien ja ohjeiden mukaan, tuntee peruskäsitteet, toimii ryhmässä jonkin
verran,erottaa arkitiedon ja mielipiteen tutkimustiedosta, erottaa mielipiteen havainnoista ja
päätelmistä

Hyvä (3-4)

edellisten lisäksi opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita, pysyy sovituissa aikatauluissa, toimii
aloitteellisesti, antaa palautetta,

Kiitettävä (5)

edellisten lisäksi opiskelija toimii aktiivisesti ryhmässä, tunnistaa oman osaamisensa ja haluaa jakaa
tietoa muille, arvioi tiedon tarpeellisuutta, arvioi omaa toimintaansa kriittisesti, hyödyntää saamansa
palautteen, antaa palautetta rakentavasti

JOU1KJ201E Journalistin kielenhuolto: 2 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tuntee kielenkäytön keskeiset ohjeet ja suositukset,
osaa käyttää kielenhuollon oppaita,
osaa tekstinhuollon perusperiaatteet,
osaa journalistisen tyylin periaatteet.

Sisältö
Kielenhuollon perusteet.
Tekstinhuolto.
Tutustuminen kielenhuollon oppaisiin.
Uusimmat ohjeet ja suositukset.
Tekstinhuollon harjoituksia.
Journalismin kielen tyylipiirteet.

Esitietovaatimukset
Liittyy opintojaksoon Journalistin työ 1.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Tuntee kielenhuollon suosituksia.
Löytää ja tunnistaa joitakin virhetyyppejä.
Osaa kuvata journalistisen tyylin piirteet.
Osaa ohjatusti korjata virhetyyppejä ja muokata tekstiä.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi:
Tunnistaa keskeiset kielenhuollon suositukset.
Löytää, tunnistaa ja korjaa keskeiset virhetyypit.
Osaa editoida omaa tekstiä palautteen pohjalta.
Osaa analysoida journalististen tekstien kieltä kielenhuollon ja tyylin näkökulmista.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi:
Tunnistaa oman kielenkäyttönsä maneerit ja virhetyypit ja etsii niihin itsenäisesti ratkaisuja.
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Osaa editoida sekä omaa että muiden tekstiä.
Antaa rakentavaa palautetta ja auttaa muita.
Osaa työskennellä annetun aikataulun mukaisesti.

JOU2KJ201 Journalistin työ 2: 20 op

JOU2KJ201A Videotyöskentely: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa videokameran käytön perusteet.
• Tuntee videokuvauksen valaisun ja äänityksen perusteet.
• Osaa videokuvauksen ja kuvakerronnan perusteet.
• Osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa videoklipin/-insertin.
• Osaa leikkauksen ja editoinnin perusteet.
• Osaa toimia videokuvaajana / haastattelijana kuvaustilanteessa.

Sisältö
- Kameran käyttö
- Videoklipin ideointi ja suunnittelu
- Editoinnin perusteet
Kurssi on integroitu osaksi Journalismin koulutusohjelman Journalistintyö 2 -opintokokonaisuutta.
Kurssilla tuotetaan journalistista sisältöä videomuodossa. Kurssilla on teoriaopetuksta kameran
käytöstä, kuvaamisesta, editoinnista ja videoklipin suunnittelusta sekä käytännön harjoittelua
videoinserttien tuotantoa sovitulla tavalla ja aikataululla.

Esitietovaatimukset
Edeltyvyysvaatimuksena on Journalistin työ 1 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tekee kurssin osaamistavoitteisiin liittyvät tehtävät annetussa aikataulussa, osaa käyttää
ohjatusti kameraa ja videoeditointiohjelmaa sekä osaa tehdä ohjatusti suunnitelman mukaista
videosisältöä.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
- työskentelee kuvaustiimissä aloitteellisesti yhteisen tavoitteen eteen
- antaa palautetta, osaa arvioida omaa tekemistään ja perustella ratkaisujaan .
- pitää kiinni sovituista aikatauluista.
- osaa tuottaa toimeksiannon mukaista sisältöä, joka on mahdollista muokata julkaisukelpoiseksi.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
- toimii aktiivisesti ja rakentavasti ryhmässä
- tunnistaa oman osaamisensa ja haluaa jakaa tietoa muille
- osaa käyttää ja arvioida videoilmaisun mahdollisuuksia tehtävänannon mukaisella tavalla
- hyödyntää palautteen ja on kehityshakuinen.
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JOU2KJ201B Henkilökuvaus: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson osan suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää erot erilaisten henkilökuvaustyylien välillä
• osaa analysoida henkilökuvia eri medioissa
• osaa ideoida ja valokuvaamalla tuottaa henkilökuvia yksin ja ryhmässä
• ymmärtää studiotyöskentelyn alkeet
• osaa antaa perusteltua palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta
• osaa suunnitella oman työprosessinsa kulloisenkin tehtävän mukaan ja pitää
kiinni aikatauluista.

Sisältö
Opintojaksollla perehdytään henkilökuvan käyttöön eri medioissa. Opiskelija tuottaa valokuvaten
yksin tai ryhmässä henkilökuvia eri tarkoituksiin. Kurssilla perehdytään myös studiotyöskentelyn
alkeisiin henkilökuvan kautta.

Esitietovaatimukset
Valokuvaus ja kuvankäsittely (JOU1KJ101C). Henkilökuvaus kuuluu osana Journalistinen työ 2
kokonaisuuteen, joka sisältää Henkilökuvauksen lisäksi osat: Videotyöskentely (JOU2KJ201A),
Haastattelutekniikka (JOU2KJ201C), Excel ja tilastojen käyttö (JOU2KJ201D), Faktantarkistuksen
perusteet (JOU2KJ201E) ja Kehittämishanke 1 (JOU2KJ201F), joilla on omat toteutussuunnitelmat.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Osaa kuvata erot erilaisten henkilökuvaustyylien välillä.
Ymmärtää henkilökuvien erot eri medioissa.
Osaa tarkkaan annettujen ohjeiden mukaan tehdä henkilökuvia, mutta tekniikan ja sommittelun
osalta esiintyy epätasaisuutta.

Aikataulujen noudattamisessa on ongelmia ja oman työn suunnittelussa puutteita.
Kuvaustehtäviin ei ole paneuduttu.

Hyvä (3-4)

Ymmärtää erot erilaisten henkilökuvaustyylien välillä.
Osaa analysoida henkilökuvia eri medioissa.
Ymmärtää studiotyöskentelyn alkeet.
Osaa itsenäisesti tehdä sommittelultaan ja tekniikaltaan julkaisukelpoisia kuvia, mutta tekniikan ja
sommittelun osalta esiintyy epätasaisuutta.

Osaa ideoida henkilökuvia yksin ja ryhmässä.
Aikataulujen noudattamisessa on jonkin verran ongelmia ja oman työn suunnittelussa puutteita.
Tunnistaa omat heikkoudet ja pystyy hyödyntämään palautetta.
Kuvaustehtäviin on suurimmalta osin paneuduttu ja tehtävät tehty tehtävänannon mukaisesti.

Kiitettävä (5)

Ymmärtää erot erilaisten henkilökuvaustyylien välillä ja osaa itsenäisesti valokuvaamalla tuottaa
kuvia erilaisiin tarkoituksiin.
Osaa analysoida henkilökuvia eri medioissa.
Osaa studiotyöskentelyn alkeet.
Osaa itsenäisesti tehdä sommittelultaan ja tekniikaltaan julkaisukelpoisia kuvia, joissa on
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persoonallista näkemystä.
Osaa ideoida ja valokuvaamalla tuottaa henkilökuvia yksin ja ryhmässä.

Opiskelija noudattaa aikatauluja, osaa suunnitella ja mitoittaa oman työn käytettävissä olevan ajan
mukaan. Tunnistaa omat kehittämistarpeensa, osaa hyödyntää palautetta ja pystyy itsenäisesti
löytämään ratkaisuja ongelmiin.
Kuvaustehtäviin on paneuduttu ja tehtävät on tehty tehtävänannonmukaisesti. Kuvissa on
persoonallista näkemystä

JOU2KJ201C Haastattelutekniikka: 4 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
-tuntee haastattelun periaatteet journalismissa
-osaa suunnitella ja toteuttaa haastatteluja
-osaa haastatella erilaisia juttuja varten
-osaa analysoida ja arvioida haastatteluja

Sisältö
Haastattelun suunnittelu ja haastattelun kulku
Haastateltavan kohtaaminen
Haastattelijana erilaisissa videojutuissa
Haastattelusta jutuksi
Haastattelun etiikka

Esitietovaatimukset
Edeltävyys: Journalistin työ 1 (JOU1KJ101) tai vastaavat taidot. On osa kokonaisuutta JOU2KJ201
Journalistin työ 2.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa haastattelun prosessin, osaa tehdä ohjatusti toimeksiannon mukaista sisältöä, osaa
kuvata omaa työprosessiaan, tunnistaa haastattelun tyylipiirteet.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa antaa palautetta, noudattaa sovittuja aikatauluja, osaa perustella
ratkaisujaan; osaa tuottaa toimeksiannon mukaista sisältöä, joka on mahdollista muokata
julkaisukelpoiseksi.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija ymmärtää eri välineille tehtävien haastattelujen ilmaisumahdollisuudet,
osaa analysoida eri välineillä tehtäviä haastatteluja ammattikäsittein, hyödyntää palautteen ja on
kehityshakuinen.

JOU2KJ201E Faktantarkistuksen perusteet: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa faktantarkistuksen merkityksen journalismille, tuntee
valheellisen ja harhaanjohtavan tiedon tunnusmerkkejä, osaa faktantarkistuksen työkaluja ja osaa
käyttää luotettavia lähteitä.
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Sisältö
Faktantarkistuksen merkitys journalistille
Faktantarkistuksen tiekartta
Faktantarkistuksen harjoituksia esimerkkien kautta

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 (JOU1KJ101) tai vastaavat taidot.

Lisätiedot
Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen Journalistin työ 2.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tekee ryhmässä oman osuutensa; osaa käyttää ohjatusti välttämättömiä työvälineitä ja
ohjelmia; osaa tehdä ohjatusti toimeksiannon mukaista sisältöä; osaa jutunteon prosessin ja
faktantarkistuksen perusasiat.

Hyvä (3-4)

edellisten lisäksi työskentelee ryhmässä aloitteellisesti yhteisen tavoitteen hyväksi; antaa palautetta,
osaa toimia sovituissa aikatauluissa; tunnistaa eri työvälineiden mahdollisuudet, osaa perustella
ratkaisujaan; osaa tuottaa toimeksiannon mukaista sisältöä, joka on mahdollista muokata
julkaisukelpoiseksi.

Kiitettävä (5)

edellisten lisäksi toimii aktiivisesti ja rakentavasti ryhmässä, tunnistaa oman osaamisensa ja haluaa
jakaa tietoa muille; osaa käyttää ja arvioida työvälineiden mahdollisuuksia tehtävänannon mukaisella
tavalla; hyödyntää palautteen ja on kehityshakuinen.

JOU2KJ201G Kehittämistyö 1: 2 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
Osaa toteuttaa toimeksiannon yksin tai yhdessä muiden kanssa sovitussa ajassa.
Osaa soveltaa oppimaansa kehittämistehtävään.
Osaa kuvata ja arvioida työskentelyään.

Sisältö
Kehitetään toimeksiannosta pienimuotoista journalistista sisältöjä tai journalistisia taitoja vaativia
sisältöjä Toimitaan yksin, työparina tai pienessä ryhmässä.

Esitietovaatimukset
Edeltävyys Journalistin työ 1 (JOU1KJ201) tai vastaavat taidot. Kuuluu osana opintojaksoon
JOU2KJ201 Journalistin työ 2

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee toimeksiantajan ja osaa kuvata tavoitteen; osaa ohjatusti soveltaa oppimaansa;
osaa kuvata työskentelyään ja tunnistaa onnistumiset; on melko aktiivinen ja tekee oman osuutensa
sovitusti sekä noudattaa määräaikoja

Hyvä (3-4)
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Edellisten lisäksi ymmärtää tavoitteen toimeksiantajan kannalta, tunnistaa ongelmatilanteet ja osaa
pyytää ohjausta; osaa analysoida osaamistaan; antaa ja pyytää palautetta, on aloitteellinen

Kiitettävä (5)

Osaa analysoida toimeksiannon ja ymmärtää sen vaatimustason; osaa hakea ratkaisuja eteen
tuleviin ongelmatilanteisiin; osaa arvioida osaamistaan ja löytää kehittämiskohteita; ottaa vastuuta ja
auttaa muita

JOU2KJ201H Journalistin datankäsittelytaidot: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää taulukkolaskentaohjelman keskeisiä toimintoja datan käsittelyssä ja journalistin
työssä
- ymmärtää miten laajasta data-aineistosta voi etsiä juttuaiheita ja uutisia
- tietää mistä dataa on journalistin työssä saatavissa ja miten arvioida datalähteiden luotettavuutta
- tuntee journalistin tarvitsemat keskeiset tilastolliset käsitteet
- tuntee keskeiset suomaisesta yhteiskunnasta tilastotietoa tuottavat tietolähteet

Sisältö
Kurssilla opiskellaan tiedon hankinnan, käsittelyn ja analysoinnin perusteita sekä
taulukkolaskentaohjelman käyttöä. Opiskelijat pystyvät kurssin suoritettuaan hyödyntämään
taulukkolaskentaohjelmaa tehokkaasti tiedon järjestämiseen ja analysointiin journalistin työssä.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• käyttää ammattikäsitteitä, toimii ohjatusti tyypillisissä ammattitilanteissa, tunnistaa oman
osaamisensa ja haluaa jakaa tietoa muille, osoittaa alan kirjallisuuden ja lähteiden tuntemusta
• hyödyntää työvälineitä toimeksiannon (harjoitustehtävät) minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• soveltaa hankkimaansa tietoa vaihtelevissa tilanteissa, toimii ammatillisissa tilanteissa itsenäisesti,
antaa rakentavaa palautetta, aikatauluttaa työnsä ja arvioi realistisesti tehtävien vaatiman ajan
• hyödyntää työvälineitä muita journalistisia tiedonhankintakeinoja täydentävästi.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi
• opiskelija omaksuu ja soveltaa uusia toimintatapoja ja -malleja omassa toiminnassaan, hakee
rakentavia ratkaisuja ryhmän ongelmatilanteissa, arvioi toimintaansa ja löytää kehittämistarpeita
• hyödyntää työvälineitä sellaisenaan tai pienin muokkausin julkaistavaksi soveltuvan journalistisen
sisällön tuottamiseen.

JOU2KJ202 Journalistin työ 3: 15 op
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JOU2KJ202A Uutis- ja ajankohtaisjournalismi: 7 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijaâ€¯
• osaa työskennellä monimediatoimituksessa eri rooleissa.
• osaa hakea tietoa eri lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta.â€¯
• osaa tehdä uutisia ja ajankohtaisjuttuja eri julkaisukanaviin.
• osaa hyödyntää sosiaalista mediaa journalistisiin tarkoituksiin.
• osaa hyödyntää aiemmin hankkimiaan taitoja esim. haastattelemisesta, kuvajournalismista ja
videotyöskentelystä.

Sisältö
• työskentely ja vuorovaikutus toimituksessa tiimeinä, työpareina ja itsenäisesti
• verkkolehden toimittaminenâ€¯
• uutiskriteerit ja uutisten tiedonlähteetâ€¯
• uutis- ja ajankohtaisjuttujen ideointi ja suunnitteluâ€¯verkkolehteen
• eri kanavien ja julkaisujen vaatimukset, versiointiâ€¯
• editointi ja hyvä uutiskieli
• somen hyödyntäminen.

Esitietovaatimukset
Edeltävyys Journalistin työ 1 (JOU1KJ101) tai vastaavat taidot. Kytkeytyy läheisesti opintojakson
osaan Verkkojulkaisemisen perusteet (JOU2KJ202C, 2 op).

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä, toimii ohjatusti tyypillisissä ammattitilanteissa, toimii ryhmässä
aktiivisesti, tunnistaa oman osaamisensa ja haluaa jakaa tietoa muille, osoittaaâ€¯alan kirjallisuuden ja
lähteiden tuntemusta; tuottaa osaamistavoitteiden mukaista aineistoa, joka on mahdollista muokata
julkaisukelpoiseksi.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija soveltaa hankkimaansa tietoa vaihtelevissa tilanteissa, toimii
ammatillisissa tilanteissa itsenäisesti, antaa rakentavaa palautetta, aikatauluttaa työnsä ja arvioi
realistisestiâ€¯ tehtävien vaatiman ajan; tuottaa osaamistavoitteiden mukaista aineistoa, joka on
verraten helposti muokattavissa julkaisukelpoiseksi.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija omaksuu ja soveltaa uusia toimintatapoja ja -malleja omassa
toiminnassaan, hakee rakentavia ratkaisuja ryhmän ongelmatilanteissa, arvioi toimintaansa ja löytää
kehittämistarpeita; tuottaa osaamistavoitteiden mukaista aineistoa, joka on pienin muutoksin
julkaistavissa.

JOU2KJ202B Radiotyö 1: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan, opiskelija
• Tuntee radiotyöskentelyn perusteet.
• Tuntee radiolähetyksen peruselementit.
• Tunnistaa äänenkäytön mahdollisuuksia.
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• Osaa tuottaa uutissähkeen radioon.
• Osaa tuottaa radioinsertin.
• Oppii radiojuontamisen perusteet.

Sisältö
Teoriaopetuksessa kahden ensimmäisen viikon aikana opiskellaan Zoom-tallentimen käyttöä,
uutissähkeen kieltä ja -kirjoittamista, tutustutaan radiostudioon, tutustutaan radio-ohjelman
rakenteeseen ja tuottamiseen sekä opiskellaan äänen editointia. Teoriaviikkojen jälkeen opiskelijat
jaetaan neljään toimitustiimiin. Nämä työskentelevät kahden etukäteen viikon ajan (viikoilla
Newsroom ympäristössä tuottaen ensimmäisellä toimitusviikolla radiouutisia ja toisella
toimitusviikolla radion ajankohtaisohjelmaa. Yksi toimitustiimi tuottaa lähtökohtaisesti kaksi puolen
tunnin lähetystä toimitusviikon päätteeksi. Lähetyksessä on tuottaja, kaksi juontajaa, uutistoimittaja(t)
ja inserttitoimittajat.

Esitietovaatimukset
Journalistisen kirjoittamisen perusteet (JOU1KJ022) on suoritettu tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee radiotyön peruskäsitteet.
Opiskelija osaa tuottaa radion uutissähkeen.
Opiskelija osaa editoida ääntä.
Opiskelija osaa tuottaa haastattelu- ja spiikkimateriaalia sisältävän radioinsertin.

Hyvä (3-4)

Ymmärtää radioohjelman ja -juontamisen dramaturgiaa.
Opiskelija osaa tuottaa radiouutisiin ja juontamiseen sopivaa kieltä.
Käyttää radiotyön ammattikäsitteitä palautekeskusteluissa ja -analyysissä.
Osaa tuottaa julkaisukelpoisen radiohaastattelun tai -insertin.
Antaa palautetta ja osallistuu tiimityöskentelyyn.

Kiitettävä (5)

Osaa tuottaa dramaturgisesti toimivaa radio-ohjelmaa.
Osallistuu aktiivisesti tiimissä radiouutisten ja -ohjelman tuottamiseen.
Osaa tuottaa julkaisuvalmiin toimitetun radioinsertin.
Antaa rakentavaa palautetta käyttäen ammattikäsitteitä.
Osaa reflektoida ammatillisesti omaa ja muiden tiimiläiseten työskentelyä.

JOU2KJ202C Verkkojulkaisemisen perusteet: 2 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan, opiskelija
• Tuntee Wordpress-alustan julkaisuprosessin.
• Ymmärtää hakukoneoptimoinnin merkityksen.
• Oppii huomiomaan verkkojulkaisun käytettävyyden.
• Oppii huomioimaan sosiaalisen median mahdollisuudet yleisön tavoittamisessa.
• Oppii tuottamaan tekstiä verkkoympäristöön.
• Osaa ottaa huomioon eri päätelaitteiden vaikutuksen julkaistavaan sisältöön.

Sisältö
Kurssin lähiopetuksessa tutustutaan Haaga-Helian Journalismin opiskelijoiden verkkojulkaisu
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360°:een ja sen julkaisuprosessiin. Samalla opitaan tuottamaan ja käsittelemään journalistisen
julkaisun eri elementtejä julkaisua varten. Opiskelijat pääsevät taittamaan Uutis- ja
ajankohtaisjournalismin kurssilla tuotettuja juttujaan 360°:n Wordpress-julkaisujärjestelmään.
Kurssilla tehdään 360°:een liittyvä analyysitehtävä.

Esitietovaatimukset
Valokuvaus ja kuvankäsittely (JOU1KJ201B) -kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää analyysissään ammattikäsitteitä, tunnistaa keskeiset verkkojulkaisun elementit ja
rakenteet ja tuottaa osaamistavoitteiden mukaisen raportin analyysistään tehtävän
palautusaikataulua noudattaen.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija soveltaa hankkimaansa tietoa analyysissään, analysoi rakentavasti;
tuottaa osaamistavoitteiden mukaista aineistoa ja tuottaa osaamistavoitteiden mukaisen raportin
analyysistään tukeutuen relevantteihin lähteisiin.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija soveltaa annettuja ja muita relevanttija lähteitä analyysissään oivaltavasti
ja havainnollisesti. Argumentoi ja perustelee havaintojaan rakentavasti sekä tuottaa analyysin
annetussa aikataulussa.

JOU2KJ202D Lehtitaitto: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee taitto-ohjelman perustoiminnot
- osaa taittaa useamman visuaalisen elementin ja tekstin aineistosta journalistisen kokonaisuuden
-saavuttaa käsityksen visuaalisen viestinnän roolista ja potentiaalista.

Esitietovaatimukset
Opintojakso Journalistinen kirjoittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tuntee lehtitaiton prosessin perusteet
- hallitsee taitto-ohjelman perustoiminnot ja taittaa sisältökokonaisuuden

Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista annettuihin tehtäviin ja lähiopetukseen. Arvosana
perustuu opintojaksolla tuotettuun projektityöhön (50 %) ja opiskelijan sitoutumiseen ja asenteeseen
(50 %).

Hyvä (3-4)

Opiskelija
- tuntee lehtitaiton prosessin ja yleisemmin visuaalista viestintää
- osaa luoda visuaalisen konseptin, joka tukee toimituksellista sisältöä
- osaa käyttää kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia ja taittaa sisältökokonaisuuden
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Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista annettuihin tehtäviin ja lähiopetukseen. Arvosana
perustuu opintojaksolla tuotettuun projektityöhön (50 %) ja opiskelijan sitoutumiseen ja asenteeseen
(50 %).

Kiitettävä (5)

Opiskelija
- tuntee hyvin lehtitaiton prosessin ja yleisemmin visuaalista viestintää
- osaa luoda visuaalisen konseptin, joka tukee ja edistää toimituksellista sisältöä
- osaa käyttää kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia ja taittaa huolitellun sisältökokonaisuuden

Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista annettuihin tehtäviin ja lähiopetukseen. Arvosana
perustuu opintojaksolla tuotettuun projektityöhön (50 %) ja opiskelijan sitoutumiseen ja asenteeseen
(50 %).

JOU2KJ203 Journalistin työ 4: 20 op

JOU2KJ203A Narratiivinen journalismi: 6 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää sanallisia journalistisen kerronnan keinoja sekä
tuottaa, editoida ja analysoida narratiivisia sisältöjä.

Sisältö
Tarinallisuuden hyödyntäminen journalismissa
Pitkän jutun rakentaminen ja rakenteen hallinta

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
-käyttää ammattikäsitteitä, toimii ohjatusti tyypillisissä ammattitilanteissa, toimii ryhmässä aktiivisesti,
tunnistaa oman osaamisensa ja haluaa jakaa tietoa muille
-tuottaa toimeksiannon (tehtävänannon) minimivaatimukset täyttävää sisältöä.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
-soveltaa hankkimaansa tietoa vaihtelevissa tilanteissa, toimii ammatillisissa tilanteissa itsenäisesti,
antaa rakentavaa palautetta, aikatauluttaa työnsä ja arvioi realistisesti tehtävien vaatiman ajan
-tuottaa sisältöä, joka on editoinnin jälkeen mahdollista julkaista.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
-opiskelija omaksuu ja soveltaa uusia toimintatapoja ja -malleja omassa toiminnassaan, hakee
rakentavia ratkaisuja ryhmän ongelmatilanteissa, arvioi toimintaansa ja löytää kehittämistarpeita
-tuottaa sisältöä, joka on kohdemediaan sopivaa ja vähäisin muutoksin julkaisukelpoista.
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JOU2KJ203C Datajournalismi: 4 op

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- tuntee datajournalismin keskeiset työmenetelmät ja työvälineet
- osaa hyödyntää avoimia tietolähteitä aineistonkeruuseen datajournalistista artikkelia varten
- tuntee tiedon visualisoinnin ja koodipohjaisten menetelmien perusteet, ja osaa soveltaa tätä tietoa
journalistin ammatissa.

Sisältö
Kurssilla opiskellaan tiedon hankinnan, käsittelyn ja analysoinnin perusteita journalistisessa työssä ja
tutustutaan koodipohjaisiin menetelmiin. Opiskelijat pystyvät kurssin suoritettuaan tuottamaan
journalistista sisältöä datajournalistisia menetelmiä hyödyntäen.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

• käyttää ammattikäsitteitä, toimii ohjatusti tyypillisissä ammattitilanteissa, toimii ryhmässä
aktiivisesti, tunnistaa oman osaamisensa ja haluaa jakaa tietoa muille, osoittaa alan kirjallisuuden ja
lähteiden tuntemusta
• tuottaa toimeksiannon (tehtävänannon) minimivaatimukset täyttävää sisältöä.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• soveltaa hankkimaansa tietoa vaihtelevissa tilanteissa, toimii ammatillisissa tilanteissa itsenäisesti,
antaa rakentavaa palautetta, aikatauluttaa työnsä ja arvioi realistisesti tehtävien vaatiman ajan
• tuottaa sisältöä, joka on editoinnin jälkeen mahdollista julkaista

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi
• opiskelija omaksuu ja soveltaa uusia toimintatapoja ja -malleja omassa toiminnassaan, hakee
rakentavia ratkaisuja ryhmän ongelmatilanteissa, arvioi toimintaansa ja löytää kehittämistarpeita
• tuottaa sisältöä, joka on vähäisin muutoksin julkaisukelpoista.

JOU2KJ203E Tiedonhankinta 2: 2 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija laajentaa tiedonhankinnan keinovalikoimaansa ja soveltaa hankkimaansa tietoa
vaihtelevissa tilanteissa.
Opiskelija pystyy analysoimaan hankkimansa tiedon merkitystä suhteessa journalistiseen sisältöön.
Opiskelija ymmärtää eri tavoin tuotetun tiedon journalistisen merkityksen.
Opiskelija osaa aikatauluttaa työnsä ja arvioi realistisesti tehtävien vaatiman ajan.

Sisältö
Vaativat kirjalliset lähteet.
Havainnointi ja haastattelut vaativissa juttuprojekteissa.
Lähteiden kriittinen arviointi ja faktantarkistus.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 suoritettuna
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Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
ymmärtää eri tiedon merkityksen
osaa hankkia tietoa monesta lähteestä omaan juttuunsa.

Hyvä (3-4)

Opiskelija
osaa käyttää eri tiedonlähteitä perustellusti.

Kiitettävä (5)

Opiskelija
osaa kriittisesti arvioida journalistisen lopputuotteen tiedonhankintaa.
osaa kehittää tiedonhankintaa omassa työssään.

JOU2KJ203F Media ja yleisö: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa analysoida yleisön mediasuhdetta ja median käyttöä
- tuntee median kulutusta koskevia malleja ja teorioita ja osaa hyödyntää niitä analysoidessaan
median tarjontaa ja käyttöä
- osaa etsiä ja hyödyntää omassa toimituksellisessa työssään yleisörakennetta koskevaa tietoa
- data-analytiikan mahdollisuudet toimituksen ja toimittajan työvälineenä

Sisältö
- eri yleisöryhmien joukkoviestinnän käyttö
- eri yleisö- ja ikäryhmien joukkoviestinnän käyttö, kulutus ja tarjontaan vaikuttavat tekijät
- median kulutusta ja käyttöä koskevat mallit
- yleisön huomioon ottaminen toimituksellisessa työssä
- joukkoviestinnän kulutukseen ja tarjontaan vaikuttavat tekijät yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät
- data-analytiikka ja yleisö

Lisätiedot
Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjatenttinä Examissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5. Loppuarvosana muodostuu eri osatehtävien keskiarvosta.
Opiskelija voi vaikuttaa arvosanaan sekä tehtävien ja tenttivastausten asiasisällöllä että palautettujen
tehtävien määrällä.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Tehtävien ja tentin vastausten asiasisällöt tyydyttäviä. Lähteitä käytetään. Ymmärtää median,
journalistin ja yleisön välistä suhdetta. Ymmärtää keskeisiä käsitteitä. Tunnistaa data-analytiikan
mahdollisuuksia.

Hyvä (3-4)

Tehtävien ja tentin vastausten asiasisällöt hyviä. Lähteiden käyttö hyvää, sisällössä asiallista
pohdintaa. Osoittaa ymmärtävänsä median, journalistin ja yleisön välistä suhdetta. Ymmärtää
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keskeisten käsitteiden sisällöt hyvin ja osaa soveltaa niitä oikein. Tunnistaa data-analytiikan
mahdollisuudet.

Kiitettävä (5)

Tehtävien ja tentin vastausten asiasisällöt kiitettäviä ja analyyttisiä. Lähteiden käyttö hyvää, sisältö
itsenäistä, perusteltua pohdintaa. Osoittaa ymmärtävänsä median, journalistin ja yleisön välistä
suhdetta. Ymmärtää keskeisten käsitteiden sisällöt hyvin, osaa soveltaa niitä erinomaisesti,
perustellusti ja loogisesti. Tunnistaa data-analytiikan mahdollisuudet.

JOU2KJ203B Kehittämistyö 2: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa tiimin jäsenenä uudenlaista sisältöä tai sisältöä uusilla tavoilla
toimeksiantajalle. Opiskelija osaa soveltaa uusia toimintatapoja ja hyödyntää journalistisia tietoja ja
taitoja. Hän osaa arvioida prosessia.

Sisältö
Toimeksiantoon ja -antajaan perehtyminen ja muu tiedonhankinta, toimeksiannon suunnittelu,
toteutus ja arviointi.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot. Kuuluu osana opintojaksoon JOU2KJ203
Journalistin työ 4.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää toimeksiantajan tarpeet, osaa hyödyntää journalistisia taitoja niin, että suoriutuu
itselleen osoitetuista tehtävistä, osaa analysoida omaa osuuttaan ryhmässä ja toimii aktiivisesti ja
vastuullisesti.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa analysoida toimeksiantoa; osaa soveltaa journalistisia taitoja
uusissa tilanteissa; tunnistaa ongelmatilanteet ja pyrkii etsimään niihin ratkaisuja; löytää
osaamisestaan kehittämiskohteita; jakaa tietoa ja pystyy toimimaan itsenäisesti.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida tiedon pohjalta toimeksiannon haasteita, pystyy tuottamaan
tuoreita ideoita ja ratkaisuja, osaa analysoida ja arvioida ryhmää, toimeksiantoa ja omaa
suoritustaan kriittisesti; auttaa muita ja luo työskentelyä tukevaa ilmapiiriä.

SOCKJ16 Yhteiskunta, media ja talous: 35 op

JOU2KJ205 Monimuotoisuus ja journalismi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa raportoida vähemmistöihin ja muihin kulttuureihin liittyvistä aiheista välttäen väärinkäsityksiä
- tiedostaa oman arvomaailmansa ja kulttuurinsa arvomaailman vaikutuksen journalistin työhön
- syventää moninaisuuden ymmärtämistä ja edistää avoimuutta
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- osaa kyseenalaistaa omia ja dominoivan kulttuurin arvoja, periaatteita ja asennoituu uudelleen
ollessaan kosketuksessa muiden ryhmien kanssa
- työskentelee journalistina stereotyyppejä ja diskriminaatiota vastaan
- tiedostaa oman roolinsa, vaikutusvaltansa ja vastuunsa ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa.
- osaa analysoida omia ja toisten juttuja mediakriittisestä näkökulmasta ja tunnistaa niissä käytettyjä
kielellisiä vaikuttamiskeinoja
- osaa löytää ja toteuttaa valtavirtajournalismin ulkopuolelta moninaisuutta käsittelevän juttuaiheen

Sisältö
- moninaisuus ja moniarvoisuus
- kulttuurilliset arvot
- vähemmistöt ja niiden näkyvyys medioissa
- väärinkäsityksien ja vinoutumien synty
- moninaisuuden esiintuominen kirjoituksissa
- lähestymis- ja työtapojen kyseenalaistaminen ja monipuolistaminen
- mediakriittinen tekstianalyysi ja jutuissa käytetty retoriikka
- oma moninaisuusaiheinen juttu

Esitietovaatimukset
Ei vaatimusta edeltävistä opinnoista

Lisätiedot
Arviointitavat ja niiden painoarvot:
- itsearviointi 60% (opiskelija)
- tehtävät suoritettu ja aktiivisuus 40% (opettajat)

JOU2KJ204 Global Challenges for Journalists: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee kansainvälisen yhteisön pelisääntöjä ja toimijoita sekä tunnistaa globaalin
toimintaympäristön haasteita journalistiselle työlle. Hän tunnistaa konkreettisia keinoja kriiseistä
saatavan tiedon arvioimiseksi sekä tietää, millaisia haasteita kriisiuutisointiin ja kriisialueilla
toimimiseen liittyy.

Esitietovaatimukset
Osallistuminen opintojaksolle edellyttää hyväksyttyä suoritusta opintojaksosta Journalistinen
kirjoittaminen JOU1KJ201A.

Lisätiedot
Tämä opintojakso on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoinen ja tunnistettu soveltuvaksi erityisesti
journalismin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vapaavalintaisiin ammattiopintoihin.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee kansainvälisen yhteisön pelisääntöjä ja toimijoita sekä tunnistaa globaalin
toimintaympäristön haasteita journalistiselle työlle.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa reflektoida oppimaansa ja tunnistaa konkreettisia keinoja kriiseistä saatavan tiedon
arvioimiseksi sekä tietää, millaisia haasteita kriisiuutisointiin ja kriisialueilla toimimiseen liittyy.

Kiitettävä (5)
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Opiskelija osaa hyödyntää tarjolla olevia organisaatioita tiedonhankinnassa, arvioida
turvallisuusriskejä kriisialueilla toimittaessa sekä etsiä relevanttia tietoa ja luotettavia tietolähteitä
uutisoinnin pohjaksi kriisistä uutisoidessaan sekä kriisialueella vierailtaessa.

COM2KJ201 Media-analyysi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee median ja journalismin analyysin keskeiset suuntaukset, analyysimenetelmät jaâ€¯käsitteet
• osaa perustellusti ja media-analyysin keskeisiä käsitteitä käyttäen analysoida median journalistisia
sisältöjä ja niiden laatua
• osaa analysoida median toimintaa ja journalistisia käytänteitä
• ymmärtää median, mediaorganisaatioiden rakenteita ja toimintaa ja muutosta

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään media-analyysin eri suuntauksiin, niiden lähestymistapoihin,
analyysimenetelmiin ja käsitteisiin. Opintojakson aikana analysoidaan mediatekstejä ja opintojakson
suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti ja perustellusti arvioimaan journalistisia tuotoksia, median
sisältöjä ja median rakenteita, toimintaa ja toimintaympäristöä.
• media-analyysin keskeiset käsitteet, suuntaukset, analyysimenetelmät
• erilaisten mediatekstien analysointi
• median toimintaympäristö ja rakenteet

Lisätiedot
Opintojakson tehtävät ja tentti arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu
näiden keskiarvosta. Opiskelija voi itse määritellä tavoittelemansa arvosanan tehtävien asiasisällön
ja palautettujen tehtävien määrän mukaan.

Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa kirjatenttinä Examissa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Tenttiaineiston keskeiset sisällöt ja käsitteet ymmärretty oikein. Osoittaa riittävää
perehtyneisyyttäâ€¯aihealueeseen ja käsitteiden käyttö riittävän hyvää ja perustelua.

Hyvä (3-4)

Tehtävien ja tentin asiasisällöt selkeät ja analyyttiset. Osoittaa hyvää
perehtyneisyyttäâ€¯aihealueeseen ja käsitteiden käyttö riittävän hyvää ja perustelua.

Kiitettävä (5)

Tehtävien ja tentin asiasisällöt kiitettäviä ja analyyttisiä.â€¯Tehdyt sisältövalinnat, analyysit ja tehtävien
asiasisältö erinomainen. Osoittaa hyvää perehtyneisyyttä media-analyysiin ja käsitteiden käyttö on
osaavaa ja perustelua.

COM1KJ201 Muuttuva mediamaisema: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• tuntee joukkoviestinnän rakenteita ja keskeisiä toimijoita
• ymmärtää viestinnän merkityksen yhteiskunnassa ja kulttuurissa
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• osaa analysoida mediakentän muutosta ja median asemaa ja merkitystä
• ymmärtää toimittajan ammatillisessa työympäristössä tapahtuvia muutoksia
• tuntee mediayritysten toimintaperiaatteet ja ansaintamallit

Sisältö
Opintojakson sisältö
• joukkoviestinnän tehtävät yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa
• joukkoviestinnän liiketaloudellinen toimintaympäristö ja ansaintamallit
• joukkoviestinnän tulevaisuuden näkymiä
• joukkoviestintä yhteiskunnallisena toimijana, elinkeinotoimintana ja työllistäjänä
• joukkoviestintäyritysten talous
• suomalaisen joukkoviestinnän erityispiirteet

Lisätiedot
Opintojakson tehtävät ja tentti arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu
näiden keskiarvosta. Opiskelija voi itse määritellä tavoittelemansa arvosanan tehtävien asiasisällön
ja palautettujen tehtävien määrän mukaan.

Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa kirjatenttinä Examissa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Osoittaa riittävää perehtyneisyyttä aihealueeseen, käsitteisiin ja niiden käyttötarkoitukseen.

Hyvä (3-4)

Osoittaa hyvää perehtyneisyyttä aihealueeseen ja käsitteiden käyttö riittävän hyvää ja perustelua.

Kiitettävä (5)

Osoittaa ymmärtävänsä joukkoviestinnän roolin ja tehtävän yhteiskunnassa ja mediatalouden
keskeisten käsitteiden sisällön. Opiskelija osoittaa aihealueen käsittelyssä omakohtaista, perusteltua
pohdintaa ja taitoa soveltaa hankkimaansa tietoa.

SOC2KJ201 Talous ja valta: 10 op

SOC2KJ201A Suomi oikeusvaltiona: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan juridisen
perustana ja sen lainalaisuuksia ja osaa hyödyntää tietoja journalistisessa työssä. Hän osaa
suhteuttaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä laajempaan viitekehykseen ja tunnistaa
yhteiskunnallisia muutoksia, joilla on merkitystä kansalaisille.

Sisältö
Suomi osana EU:ta
Eurooppaoikeuden ja jäsenmaiden lainsäädännön välinen suhde
Vallanjako ja
Julkishallinnon perusrakenteet ja hyvä hallinto
Oikeudellisen päätöksenteon logiikka, tuomioistuinjärjestelmä
Oikeudenalajaottelu

Esitietovaatimukset
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Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen Talous ja valta.

Lisätiedot
Ulla Huovinen

SOC2KJ201B Politiikka ja vallankäyttö: 4 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelija: tuntee Suomen poliittisen järjestelmän
toiminnan, yhteiskunnan lainalaisuuksia ja osaa hyödyntää tietoja journalistisessa työssä. Hän osaa
suhteuttaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä laajempaan viitekehykseen ja erottaa politiikan
ilmiöitä ja muutoksia, joilla on merkitystä kansalaisille.

Sisältö
Suomen poliittinen historia
Puolueet ja muut poliittiset voimat
Politiikan prosessit
Ylikansallinen vallankäyttö
Eu:n organisaatioiden eri toimielimet ja niiden tehtävät
Eu:n päätöksentekojärjestelmät pääpiirteittäin
Vaikuttaminen Eu:n päätösvalmisteluun

Esitietovaatimukset
Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen Talous ja valta.

SOC2KJ201C Kansantalous ja hyvinvointi: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee keskeiset taloudelliset lainalaisuudet ja niiden vaikutuksen yhteiskunnallisen järjestelmän
toimintaan ja osaa hyödyntää tietoja journalistisessa työssä
• osaa suhteuttaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia ilmiöitä laajempaan viitekehykseen
ja erottaa talouden ilmiöitä ja muutoksia, joilla on merkitystä kansalaisille

Sisältö
• kansantalouden keskeiset käsitteet ja ilmiöt
• kansantalouden ilmöiden keskinäinen riippuvuus ja eri tekijöiden merkittävyys
• taloudellisten tekijöiden vaikutus yhteiskuntaan ja hyvinvointiin
• kansantaloudellisia asioiden seuranta niin kansallisesti kuin globaalisti
• kansantaloudellisten asioiden soveltaminen toimittajan työssä

Esitietovaatimukset
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin:
Ei lähtötasovaatimuksia. Liittyy opintojaksoon Talous ja valta (SOC2KJ201), joka sisältää
opintojakson osat Suomi oikeusvaltiona 3 op, Politiikka ja vallankäyttö 4 op ja Kansantalous ja
hyvinvointi 3 op.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Taso 1
- opiskelija hallitsee kansantalouden keskeiset käsitteet ja hahmottaa eri lukujen kokoluokan
- opiskelija ymmärtää eri kansantaloudellisten ilmiön keskinäisiä riippuvuuksia
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- opiskelija ymmärtää kansantalouden ja työelämän sekä oman arkielämän välisiä suhteita
- opiskelija ymmärtää esim. tiedotusvälineissä esitettyjä kansantaloudellisia uutisia, katsauksia jne.

Hyvä (3-4)

Taso 3
- opiskelija hallitsee kansantaloudelliset käsitteet laajasti
- opiskelija ymmärtää yksittäisiä ilmiötä laajemmin taloudellisia ilmiöitä
- opiskelija osaa liittää kansantaloudelliset kysymykset työelämän muihin asioihin
- opiskelija ymmärtää esim. asiantuntijoiden esittämiä näkemyksiä ja käymää keskustelua
kansantaloudesta

Kiitettävä (5)

Taso 5
- opiskelija hallitsee kansantalouden käsitteet monipuolisesti ja hyvin
- opiskelija ymmärtää kansantaloudellisten ilmiöiden taustoja ja niihin liittyviä syitä
- opiskelija osaa liittää kansantaloudelliset asiat laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin
- opiskelija kykenee esittämään omia näkemyksiä ja mielipiteitä kansantaloudellisista asioista

Hyväksytty, hylätty

Hyväksytty-arvosanaa käytetään, jos opintosuoritus poikkeaa olennaisesti opintojaksokuvauksessa
ilmoitetusta tavasta.

Hylätty-arvosanaa käytetän, jos opiskelijan opintojakson osasuoritusten yhteinen pistemäärä ei ylitä
ykkösen rajaa.

JOU2KJ207 Talousjournalismin perusteet: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee ja pystyy käyttämään talouden keskeisiä käsitteitä journalistina
• tuntee talousjournalismin tavallisimpia juttutyyppejä
• ymmärtää talousjuttujen erityispiirteet ja tehtävän mediassa
• osaa tarkastella ilmiöitä talouden näkökulmasta
• osaa hyödyntää aiempien yhteiskuntaa ja taloutta käsittelevien opintojaksojen tietoja
• osaa käyttää kotimaisia ja kansainvälisiä taloustiedon lähteitä, arvioida niistä saadun tiedon
journalistista merkitystä ja tiedonlähteiden sidonnaisuuksia.

Sisältö
Talouden toimijat
Talousjuttujen erityispiirteet
Talousjuttujen kieli
Kauppamatematiikan perusteet toimittajalle
Taloustiedon lähteitä
Henkilökohtainen talous ja kuluttajakysymykset
Yritystalous
Säästäminen ja sijoittaminen
Talous globaalina ilmiönä

Esitietovaatimukset
Talous ja valta -opintokokonaisuus eli kurssit Suomi oikeusvaltiona, Politiikka ja vallankäyttö sekä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Opetussuunnitelma

Sivu 27 / 49



Kansantalous ja hyvinvointi; Journalistin työ 1, 2, 3 tai vastaavat tiedot

Lisätiedot
Uusi opintojakso korvaa nykyisen pakollisen OPS 2016 -opintojakson Yritystalous, 5 op. Sillä voi
korvata myös OPS 2014 -opintojakson Yritystalous, 6 op, ja OPS 2010 opintojakson Talousjuttujen
kirjoittaminen, 6op. Jos opiskelija tarvitsee jommankumman jälkimmäisistä, annetaan lisätehtävä.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelijalla on käsitystä taloudesta yhteiskunnan peruspilarina, hän tietää joitakin taloudellisia
termejä ja on perillä joistakin talousjuttujen ominaispiirteistä. Hän pystyy hahmottamaan joitakin
talouden ja yhteiskunnan leikkauspisteitä, tietää joitakin taloustiedon lähteitä ja pystyy
hahmottamaan ainakin joissain tilanteissa taloustiedon journalistista merkitystä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija pystyy käyttämään talouskielen keskeisimpiä termejä, tuntee tavallisimpia
talousjuttutyyppejä ja niiden ominaispiirteitä, on selvillä talouden kansallisista ja kansainvälisistä
kytkennöistä sekä pystyy käsittelemään näihin liittyviä ilmiöitä ainakin yleisluontoisesti. Hän tuntee
olennaisimpia taloustiedon lähteitä ja on perillä lähteisiin joskus liittyvistä sidonnaisuuksista. Hän
ymmärtää taloustiedon journalistista merkitystä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää taloudellisia termejä produktiivisesti ja oikein, tuntee talousjuttujen perusjuttutyypit,
ja hänellä on perusvalmiudet niitä myös jossain määrin tuottaa. Hän on hyvin perillä talouden
kansallisista ja kansainvälisistä kytkennöistä ja pystyy analyyttisesti käsittelemään ainakin joitakin
niihin liittyviä aihepiirejä. Hän osaa arvioida taloustiedon lähteitä, tiedonlähteiden sidonnaisuuksia ja
pystyy näkemään taloustiedon journalistisen merkityksen.

Hyväksytty, hylätty

Tehtävät ja harjoitukset tehty/ tekemättä.

WORKJ16 Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys: 45 op

WOR2KJ202 Itsensä työllistäminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa käytännössä ohjata itsensä työllistämisen
prosessia ja/tai käynnistää oman yritystoiminnan. Hän tunnistaa yksin työskentelemiseen ja itsensä
johtamiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa arvioida ja kehittää omia vahvuuksiaan ja mahdollista
liikeideaa niiden pohjalta sekä tuntee liiketoiminnan ja itsensä kehittämisen työkaluja. Liiketoimintaa
käynnistävä opiskelija tuntee yritystoimintaan liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä osaa hyödyntää
erilaisia yhteiskunnan tukimuotoja yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämisvaiheissa sekä tuntee
liiketoiminnan taloudellisia tunnuslukuja ja osaa arvioida toimintaan liittyviä riskejä.

Sisältö
Sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijaryhmän kanssa erikseen, sen mukaisesti minkälaista
osaamista osallistujilla jo on ja minkälaisia osaamispuutteita opintojakson alussa opiskelijat
tunnistavat itsessään. Opintojakso voidaan toteuttaa Haaga-Helian Start Up Schoolin kanssa
yhteistyössä. Sisältöjä voivat olla
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Omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen
Itsensä johtaminen ja kehittäminen
Talouden tärkeimmät tunnusluvut
Vastuut ja velvoitteet, riskien hallinta
Yritystoiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeista lähtien
Asiakkuuksien, yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten työntekijöiden hallinta

Esitietovaatimukset
Edeltävyytenä Journalistin työ 1 ja Journalistin työ 2 tai vastaavat tiedot ja taidot

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Tuntee itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen liittyvät käsitteet.
Hallitsee ohjattuna yrityksen perustamisprosessin.
Tunnistaa liiketoiminnan suunnittelun tärkeyden aloittavassa yrityksessä

Hyvä (3-4)

Kykenee reflektoimaan oppimaansa.
Kehittää itsenäisesti omaa urapolkuaan ja/tai yrityksen liikeideaa.
Ymmärtää jatkuva toiminnan suunnittelun ja kehittämisen merkityksen menestyksen taustalla.

Kiitettävä (5)

Tuntee omat vahvuutensa mediakentällä ja osaa analysoida niiden ja/tai liiketoiminnan kehittämistä
eri näkökulmista.
Osaa kriittisesti arvioida omaa kehittymistään ja toimia sen mukaisesti.

WOR2KJ201 Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan ja osaa viestiä niistä
• osaa päämäärätietoisesti suunnitella oppimistaan ja urapolkuaan
• osaa laatia oman portfolion, cv:n ja työhakemuksen
• tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavat asiat
• osaa kehittää kykyään organisoida omaa työtään ja ajankäyttöään

Sisältö
• opiskelijan tähänastisen opinto- ja urapolun (opinnot, työ, harrastukset, verkostot) kuvaaminen
• oman osaamisen, onnistumisten, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden arviointi
• oman uraportfolion työstäminen
• työnhakutaidot
• tutustuminen johonkin ammatilliseen erityisalaan tai työnkuvaan
• työharjoittelun tavoitteiden suunnittelu
• tutustuminen JOURAn opinnäytetyön luonteeseen.

WOR1KJ202 Toimittaja työmarkkinoilla: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija
Tunnistaa työllistymiseensä vaikuttavia tekijöitä,
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Tuntee työmarkkinajärjestelmän pääpiirteissään,
Tuntee työntekijän, itsensätyöllistäjän ja freelancerin velvollisuudet ja käytännöt,
Osaa hakea luotettavaa tietoa työoikeudellisista kysymyksistä,
Tuntee freelancerille hyödyllisiä lähteitä ja osaa hakea itselleen tarpeellista tietoa ja
Tunnistaa omat mahdollisuutensa freemarkkinnoilla

Sisältö
Tunneilla perehdytään aihekokonaisuuden perussääntöihin, joita opiskelija soveltaa
käytännönläheisiin kirjallisiin tehtäviin. Käytännön esimerkit sidotaan journalistin työhön, jotta
toimittajan työnkuva syvenee.

Työmarkkinajärjestöt ja niiden rooli
Työehtosopimusjärjestelmä
Työsuhde, freelancer-toiminta, itsensätyöllistäminen
Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet
Työsuhdeturva ja yhteistoimintamenettely
Juttujen hinnoittelu ja myynti
Itsensä johtaminenâ€¯

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeiset säädökset ja toimintatavat pääosin ja tuntee peruskäsitteet.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata työhön vaikuttavia säädöksiä ja toimintatapoja omasta näkökulmastaan. Hän
osoittaa ymmärtävänsä työmarkkinoiden toimintaa.â€¯â€¯Tunnistaa työmarkkinoilta itselleen soveltuvia
mahdollisuuksia.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida työelämään vaikuttavia säädöksiä ja toimintatapoja. Hän osaa arvioida
tietoa. Hän on kehityshakuinen ja kartoittaa aktiivisesti työllistymistään edistäviä mahdollisuuksia.

WOR1KJ201 Opiskelutaidot ja -välineet: 5 op

WOR1KJ201A Johdatus opiskeluun: 3 op

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
suunnitella oman opintopolkunsa
käynnistää opintonsa yhdessä muun ryhmän kanssa
perustaa portfolionsa

Sisältö
Jouran tavat ja välineet, Haaga-Helian palvelut
ryhmätyöskentely
opiskelutaidot
henkilökohtaiset opiskelupolut
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aiemmin hankittu osaaminen
portfoliot

Esitietovaatimukset
Ei edeltävyysvaatimuksia. Kuuluu kokonaisuuteen WOR1KJ201 Opiskelutaidot ja -välineet.

WOR1KJ201B Työvälineohjelmistot: 2 op

Sisältö
Haaga-Helian ICT-ympäristö
Pilvipalvelut
Esitysgrafiikka
Tekstinkäsittely

Esitietovaatimukset
Ei edeltävyysehtoja

THE7KJ201 Tutkimus ja kehittäminen: 20 op

YHT1PI006 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa omassa
opinnäytetyössään tai muussa kehityshankkeessa
- hakea oleellista tietoa sekä arvioida kriittisesti lähteitä ja tiedon luotettavuutta,
- kuvata asiatyylillä ja jäsennellysti tutkimusprosessia ja merkitä lähteet asianmukaisesti,
- käyttää omaan opinnäytetyöhön tai projektiin soveltuvaa menetelmää aineiston ja työelämätiedon
hankkimiseen ja analysointiin,
- perustella valintojaan ja tehdä näkyväksi konkreettisia kehittämisehdotuksia, ja
soveltaa eettisiä toimintaperiaatteita oman tutkimus- tai kehittämistyön kaikissa vaiheissa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Osaa hakea kehittämiseen ja tutkimukseen tarvittavia tiedonlähteitä. Osaa tehdä tutkimus- ja
kehittämissuunnitelman. Tunnistaa eri tutkimusmenetelmiä ja tutkimustoimintaan liittyviä eettisiä
kysymyksiä.

Hyvä (3-4)

Osaa valita ja käyttää soveltuvia menetelmiä tutkimusaineiston ja työelämätiedon hankkimiseen.
Osaa analysoida tietoa aineistoja ja perustella valintojaan. Osaa kuvata omaa tutkimusprosessia ja
konkreettisia kehittämisehdotuksia.

Kiitettävä (5)

Osaa arvioida kriittisesti tiedon, analyysien ja tutkimusten luotettavuutta. Osaa soveltaa eettisiä
periaatteita tutkimus- ja kehittämistyössään. Osaa arvioida kehittämisehdotuksia ja niiden
toteuttamista työelämässä.

THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1: 5 op
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Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee opinnäytetyöprosessin vaiheet
• tietää opinnäytetyönsä tavoitteen
• osaa hakea tietoa erilaisista lähteistä
• osaa määritellä opinnäytetyönsä keskeiset käsitteet
• osaa suunnitella realistisen aikataulun opinnäytetyöprojektilleen
• tuntee opinnäytetyön vaatimukset ja rakenteen
• osaa laatia suunnitelman tutkimukselliselle kehittämishankkeelleen

Sisältö
Sisältö
• Opinnäytetyö Haaga-Heliassa
• Opinnäytetyön eteneminen Kontossa
• Opinnäytetyöntekijän roolit ja velvollisuudet
• Liikesalaisuudet opinnäytetyössä
• Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnitelman sisältö ja laajuus
• Tiedonhaku, tiedonlähteet ja niiden kriittinen arviointi
• Referoiva kirjoittaminen
• Tutkimus-, kehittämis- tai innovointimenetelmän valintaperusteet
• Opinnäytetyön raportointi ohjeen mukaisesti
• Itsensä johtaminen opinnäytetyöprosessin aikana

Esitietovaatimukset
Koulutusohjelman määrittelemät opinnot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Hyvä (3-4)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Kiitettävä (5)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Hyväksytty, hylätty

Suoritusvaiheessa merkitään hyväksytty/hylätty koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti.
H-merkintä korvataan opinnäytetyön arvosanalla, kun työ on arvioitu.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opinnäytetyön suunnitelmavaiheen tehtävät, ml.
opinnäytetyösuunnitelma on tehty.
Opinnäytetyösuunnitelma on ladattu Kontoon ja se on ohjaajan hyväksymä.

THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2: 5 op

Osaamistavoitteet
Osaa hyödyntää aiheeseen liittyvää lähdeaineistoa, toteuttaa työtä soveltaen asianmukaisia
menetelmiä ja osaa raportoida ohjeiden mukaisesti
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Sisältö
2/3 valmis työ huomioiden työn tyypin ja koulutusohjelman tavoitteet.

Esitietovaatimukset
Opinnäytetyön vaihe 1/3 on suoritettu.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Hyvä (3-4)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Kiitettävä (5)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Hyväksytty, hylätty

Suoritusvaiheessa merkitään hyväksytty/hylätty koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti.
H-merkintä korvataan opinnäytetyön arvosanalla, kun työ on arvioitu.

THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3: 5 op

Osaamistavoitteet
Osaa tuottaa työstään selkeän ja ohjeita noudattavan.
Hallitsee projektityöskentelyn.

Sisältö
- raportin viimeistely
- työn julkaisu

Esitietovaatimukset
Opinnäytetyön vaiheet 1/3 ja 2/3 on suoritettu.

Vaihetta 3 ei voi hyväksyä ennen kuin kypsyysnäyte ja plagioinnin tarkastus ovat hyväksyttyjä.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Hyvä (3-4)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

Kiitettävä (5)

Kts. arviointikriteerit MyNetissä

THE7HH904 Kypsyysnäyte: 0 op

Osaamistavoitteet
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Kypsyysnäyte on opiskelijalle oppimiskokemus, jonka avulla hän pystyy kehittämään omia
viestintätaitojaan. Kypsyysnäytteen tavoitteena on myös olla työnäyte opiskelijan taidoista sekä
väline oman opinnäytetyön esilletuontiin.

Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään opinnäytetyönsä alaan sekä suomen tai
ruotsin kieleen valtioneuvoston ammattikorkeakoulututkintoa koskevan asetuksen (A1129/2014, § 8)
mukaisesti.

Koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) tehty kypsyysnäyte on samalla todiste siitä, että opiskelijalla
on kyseisestä kielestä lain mukainen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Hän saa tästä
merkinnän todistukseensa.

Sisältö
Haaga-Heliassa kypsyysnäyte on kirjoitus, jonka tekstilajina on essee, mediatiedote tai
henkilöstötiedote. Kypsyysnäyte ei ole tenttivastaus.

Esitietovaatimukset
Opinnäytetyö on tehty.

Lisätiedot
Kts. tarkemmat ohjeet MyNetissä

JOU2KJ208 Kehittämistyö 3: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
Osaa kehittää, luoda tai testata uudenlaista sisältöä toimeksiantajalle.
Osaa arvioida prosessia ja lopputulosta.
Tuntee projektityöskentelyn ja kehittämistyön periaatteet.
Osaa tehdä yhteistyötä

Sisältö
Opintojaksolla toteutetaan toimeksiantona hanke, jossa kehitetään toimeksiantajlle jotain uuttaa,
esim. uudenlaista sisältöä, tapahtuma, selvitys tai kokeilu. Hankkeessa hyödynnetään journalistisia
tietoja ja taitoja.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija soveltaa alan tietoperustaa ja käsitteistöä käytännön työtilanteissa; toimii tavoitteellisesti
ryhmän jäsenenä; noudattaa sovittuja aikatauluja; osaa analysoida ja arvioida omaa osuuttaan; ottaa
vastuuta ja auttaa muita.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija analysoi tiedon perusteella kriittisesti toimintamalleja ja -tapoja; osaa
suunnitella ja aikatauluttaa työtä; osaa analysoida ja arvioida projektin tulosta; löytää osaamisestaan
kehittämiskohteita; organisoi ryhmän toimintaa, on aktiivinen viestijä ja luo työskentelyä tukevaa
ilmapiiriä.

Kiitettävä (5)
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Edellisten lisäksi opiskelija hyödyntää uusinta tietoaideoi ja etsii luovia ratkaisuja ammattitilanteissa
ja tehtävissä; kehittää toimintamalleja; osaa analysoida ja arvioida kriittisesti koko prosessia eri
osapuolten kannalta; johtaa tarvittaessa ryhmän toimintaa ja kehittää tavoitteellisesti omaa
osaamistaan.

PLAKJ16 Työharjoittelu: 30 op

PLA6KJ201 Työharjoittelu 1: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hankkii harjoittelupaikan, suunnittelee tavoitteensa harjoittelulle ja hyväksyttää harjoittelun sisällön
ja ajankohdan oman koulutusohjelmansa työharjoitteluvastaavalla
- tekee kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä tai organisaatiossa journalistista työtä tai
monipuolista viestinnän alan työtä 50 työpäivää /noin 400 tuntia (15 op:n suoritus)
- reflektoi kokemuksiaan, kehittymistään, kehitystarpeitaan, urasuunnitelmiaan ja harjoittelupaikan
kehittämistarpeita kirjallisessa raportissa harjoitteluvastaavalle tai suullisesti toisille opiskelijoille
- toimittaa harjoittelu- tai työtodistuksen harjoitteluvastaavalle.

Opiskelija työskentelee ensisijaisesti työnantajan ohjauksessa yhteensä 50 työpäivää (Työharjoittelu
1) + 50 työpäivää (Työharjoittelu 2) tai vastaavan tuntimäärän, yhteensä 750–800 tuntia.

Mikäli harjoittelu jaksottuu muulla tavoin 50 työpäivän/noin 800 tunnin jaksoihin, opintopisteitä
voidaan kirjata joustavasti siten, että 10 työpäivää vastaa kolmea (3) opintopistettä. Opintopisteiden
kirjaamisen edellytyksenä on suorituksen riittävä dokumentointi.

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Sisältö
Tutustuminen journalismin ja viestinnän eri ammattirooleihin,
kokemuksen saaminen useista erilaisista journalistiseen prosessiin kuuluvista työtehtävistä,
omien taitojen arvioiminen suhteessa eri työtehtäviin,
työpaikan kehittämistarpeiden tunnistaminen,
toimittajan tai viestijän ammatti-identiteetin omaksuminen.

Esitietovaatimukset
Vähintään 1. lukukauden opinnot tulee olla suoritettuina. On suositeltavaa, että neljän ensimmäisen
lukukauden opinnot ovat suoritettuina ennen harjoittelua.

Työharjoitteluun valmistaa opintojakso Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu (WOR2KJ101).
Työharjoittelussa on suositeltavaa pohjustaa opinnäytetyön aihetta.

PLA6KJ202 Työharjoittelu 2: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hankkii harjoittelupaikan, suunnittelee tavoitteensa harjoittelulle ja hyväksyttää harjoittelun sisällön
ja ajankohdan oman koulutusohjelmansa työharjoitteluvastaavalla
- tekee kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä tai organisaatiossa journalistista työtä tai
monipuolista viestinnän alan työtä 50 työpäivää /noin 400 tuntia (15 op:n suoritus)
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- reflektoi kokemuksiaan, kehittymistään, kehitystarpeitaan, urasuunnitelmiaan ja harjoittelupaikan
kehittämistarpeita kirjallisessa raportissa harjoitteluvastaavalle tai suullisesti toisille opiskelijoille
- toimittaa harjoittelu- tai työtodistuksen harjoitteluvastaavalle.

Opiskelija työskentelee ensisijaisesti työnantajan ohjauksessa yhteensä 50 työpäivää (Työharjoittelu
1) + 50 työpäivää (Työharjoittelu 2) tai vastaavan tuntimäärän, yhteensä 750–800 tuntia.

Mikäli harjoittelu jaksottuu muulla tavoin 50 työpäivän/noin 800 tunnin jaksoihin, opintopisteitä
voidaan kirjata joustavasti siten, että 10 työpäivää vastaa kolmea (3) opintopistettä. Opintopisteiden
kirjaamisen edellytyksenä on suorituksen riittävä dokumentointi.

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Sisältö
Tutustuminen journalismin ja viestinnän eri ammattirooleihin,
kokemuksen saaminen useista erilaisista journalistiseen prosessiin kuuluvista työtehtävistä,
omien taitojen arvioiminen suhteessa eri työtehtäviin,
työpaikan kehittämistarpeiden tunnistaminen,
toimittajan tai viestijän ammatti-identiteetin omaksuminen.

Esitietovaatimukset
Vähintään 1. lukukauden opinnot tulee olla suoritettuina. On suositeltavaa, että neljän ensimmäisen
lukukauden opinnot ovat suoritettuina ennen harjoittelua.

Työharjoitteluun valmistaa opintojakso Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu (WOR2KJ101).
Työharjoittelussa on suositeltavaa pohjustaa opinnäytetyön aihetta.

JOUKJVV Vapaavalintaiset ammattiopinnot: 0 op

JOU8KJ101 Luova kirjoittaminen journalisteille: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tunnistaa oman kirjoittamisprosessinsa vahvuudet ja esteet
osaa käyttää luovan kirjoittamisen metodeja omien kirjoittamistaitojen kehittämiseen
osaa tuottaa ideoita ja kehitellä niitä eteenpäin erilaisiksi teksteiksi
osaa keskustella teksteistä
osaa arvioida kirjoittamisprosessiaan ja omaa oppimistaan.

Sisältö
freewriting-metodi ja treenikirjoittaminen luovan kirjoittamisen lähtökohtina
tekstin tekemisen tekniikoita
kielen keinot
tekstien jakaminen ja niistä keskusteleminen
oman kirjoittamisprosessin reflektointi

Esitietovaatimukset
Journalistinen kirjoittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
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Opiskelija kuvaa omaa oppimis- tai kirjoittamisprosessia, tunnistaa onnistumisensa ja
kehittämiskohteensa.Tekee annetut tehtävät. Osallistuu keskusteluun ja ryhmän toimintaan jonkin
verran.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi
Opiskelija analysoi jonkin verran omaa työprosessiaan, tekstejään ja oppimistaan.â€¯Osaa soveltaa
opiskeltavaa asiaa tehtäviä tehdessään. Osallistuu ryhmän toimintaan melko aktiivisesti.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi
Opiskelija analysoi ja arvioi työprosessin ja oman oppimisensa kypsästi ja perustellen. Tehtävät on
tehty opiskeltavaa asiaa soveltaen, luovasti ja omaperäisyyttä osoittaen. Pohtii opitun hyödyntämistä
omassa työssä. On aktiivinen ja rakentava ryhmässä.

JOU8KJ102 Tekstin rakenne ja editointi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan:
Opiskelija ymmärtää editoinnin merkityksen toimitusprosessissa.
Opiskelija ymmärtää editointiprosessin peruskäsitteet ja vaiheet.
Opiskelija osaa analysoida pitkien tekstien rakenteita ja kerronnan keinoja.
Opiskelija osaa tehdä tekstitason editointia eri juttutyyppeihin ja löytää vaihtoehtoisia rakenteita eri
teksteille.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää editoinnin merkityksen toimitusprosessissa.
Opiskelija ymmärtää editoinnin peruskäsitteet.
Opiskelija osaa tehdä tekstitason editointia eri juttutyyppeihin.

Hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa tekstistä eri rakenteet.
Opiskelija osaa analysoida pitkien tekstien rakenteita ja kerronnan keinoja.

Kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää editointiprosessin eri vaiheet.
Opiskelija pystyy löytämään vaihtoehtoisia rakenteita eri teksteille.

JOU8KJ104 Toimittajan esiintymistaito: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa toimittajan mahdollisuuksia esiintyjänä tv:ssä, videolla ja radiossa
• ymmärtää omat vahvuutensa esiintyjänä ja löytää kehittämisen kohteensa
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• osaa puhua ja esiintyä luontevasti kameran edessä ja mikrofonin ääressä
• hallitsee perustiedot ja -taidot erilaisten televisioon ja livetilanteisiin tarkoitettujen puhe-esitysten
rakentamiseen

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelijat harjoittelevat erilaisia tilanteita, joissa toimittajan työssä tv:ssä,
videolla ja radiossa on. Kurssilla saa oppia myös äänenkäytöstä. Kurssin aikana opiskelija saa
valmiuksia tuottaa niin käsikirjoitettua kuin vapaata puhetta niin kameran edessä kuin mikrofonin
takana.

Esitietovaatimukset
Journalistisen kirjoittamisen perusteet (JOU1KJ201A) on suoritettu tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot
Kurssilla käytetään Haaga-Helian journalismin koulutusohjelman av-kalustoa ja
videoeditointiohjemaa.

JOU8KJ128 Radiotyö 2: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija tuntee radiotoimituksen eri toimenkuvat sekä podcastingin perusteet
- osaa tehdä ja editoida erilaisia radiojuttuja
- oppii kehittämään omaa radioilmaisuaan, löytämään oman radiopersoonansa
- osaa käsikirjoittaa radio-ohjelman/podcastin
- kehittyy radiojuontajana ja -haastattelijana sekä oppii radiotuottajan roolin
- hallitsee radiostudion sekä itsenäisen radiotyöskentelyn

Esitietovaatimukset
Vaadittu edeltävyys: Radiotyö 1 tai vastaavat tiedot ja taidot.

JOU8KJ108 Valokuvauksen syventävät opinnot: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa yksin/ryhmässä suunnitella ja toteuttaa sovitusta aiheesta valokuva- tai
multimediakokonaisuuden.
• osaa antaa perusteltua palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta.
• osaa suunnitella oman työprosessinsa kulloisenkin tehtävän mukaan ja pitää
kiinni aikatauluista.

Sisältö
Opintojaksolla opiskelija/-ryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhtenäisen journalistisen valokuva- tai
multimediaproduktion yhdessä sovitusta aiheesta.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolle osallistujien tulee hallita valo- ja videokuvauksen sekä
kuvankäsittelyn perusteet.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Osaa tarkkaan annettujen ohjeiden mukaan suunnitella ja toteuttaa yhtenäisen journalistisen
valokuva- tai multimediaproduktion sovitusta aiheesta.
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Aikataulujen noudattamisessa on ongelmia ja oman työn suunnittelussa puutteita.
Kuvaustehtäviin ei ole paneuduttu.

Opiskelija osallistuu keskusteluun tunneilla ja ryhmän toimintaan satunnaisesti.

Hyvä (3-4)

Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa yhtenäisen journalistisen valokuva- tai
multimediaproduktion sovitusta aiheesta, mutta tekniikan ja toteutuksen osalta esiintyy
epätasaisuutta.

Aikataulujen noudattamisessa on jonkin verran ongelmia ja oman työn suunnittelussa puutteita.
Tunnistaa omat heikkoudet ja pystyy hyödyntämään palautetta.

Kuvaustehtäviin on suurimmalta osin paneuduttu ja tehtävät tehty tehtävänannon mukaisesti.

Opiskelija osallistuu keskusteluun tunnilla. Tuo omia ajatuksiaan ja ideoitaan yhteiseen
keskusteluun, antaa asiallista palautetta omalla vuorollaan.

Kiitettävä (5)

Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa yhtenäisen journalistisen valokuva- tai
multimediaproduktion sovitusta aiheesta.

Opiskelija noudattaa aikatauluja, osaa suunnitella ja mitoittaa oman työn käytettävissä olevan ajan
mukaan. Tunnistaa omat kehittämistarpeensa, osaa hyödyntää palautetta ja pystyy itsenäisesti
löytämään ratkaisuja ongelmiin.

Kuvaustehtäviin on paneuduttu ja tehtävät on tehty tehtävänannonmukaisesti. Työssä on
persoonallista näkemystä.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun tunnilla, jakaa tietoa, ideoi ja kommentoi yhdessä,
antaa rakentavaa ja konkreettista palautetta, luo myönteistä ilmapiiriä. Sisäistää tiedon jakamisen
merkityksen.

JOU8KJ215 Kuvankäsittely: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa valokuvan peruskuvankäsittelyn niin printtiin kuin nettiin
- tunnistaa valokuvassa tarvittavat kuvankäsittelyn toimenpiteet
- osaa yhdistää useampia valokuvia toimivaksi kokonaisuudeksi kuvankäsittelyn keinoin

Sisältö
- valokuvan peruskuvankäsittely
- maskit, filtterit, sekoitustilat, panoraama- ja HDR-kuvat, videoden teko Photoshop-ohjelmalla
- kuvankäsittelyn erilaisten työkalujen kokeileminen

Esitietovaatimukset
Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet (JOU1KJ201B) on suoritettu tai vastaavat tiedot.
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Lisätiedot
Kurssista on mahdollisuus suorittaa osa 1 (2 op), joka käsittää peruskuvankäsittelyn tai osa 2 (3 op),
joka syventää kuvankäsittelytaitoja tai molemmat osiot (1 + 2, 5 op). Opintopistemäärä määräytyy
sen mukaan, mihin osioon tai osioihin opiskelija osallistuu. Osallistuminen lähiopetukseen sekä
kurssilla annettujen tehtävien ja harjoitusten tekeminen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Tunnistaa kuvankäsittelyohjelman erilaisia työkaluja ja osaa käyttää niitä ohjeen mukaan.
Osaa tarkasti annettujen ohjeiden mukaan tehdä kuvankäsittelytehtäviä, mutta tekniikan osalta
esiintyy epätasaisuutta.
Osallistuu keskusteluun tunneilla ja ryhmän toimintaan satunnaisesti.

Hyvä (3-4)

Osaa itsenäisesti tehdä kuvankäsittelytehtäviä, mutta tekniikan osalta esiintyy epätasaisuutta.
Aikataulujen noudattamisessa on jonkin verran ongelmia ja oman työn suunnittelussa puutteita.
Tunnistaa oman tekemisensä puutteet ja pystyy hyödyntämään palautetta.
On suurimmaksi osaksi paneutunut kuvankäsittelytehtäviin ja tehnyt ne tehtävänannon mukaisesti.

Kiitettävä (5)

Osaa soveltaa itsenäisesti kuvankäsittelyohjelman erilaisia työkaluja kulloiseenkin tehtävään.
Osaa suunnitella ja mitoittaa oman työnsä käytettävissä olevan ajan mukaan.
On paneutunut kuvankäsittelytehtäviin ja tehnyt ne tehtävänannon mukaisesti.
Osallistuu aktiivisesti keskusteluun tunneilla, jakaa tietoa, antaa rakentavaa ja konkreettista
palautetta.

JOU8KJ109 Tv-työ 1: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Oppii työskentelemään osana tv-ohjelman tuotantotiimiä
• Tuntee tv:n studiotyöskentelyn eri osa-alueita.
• Tunnistaa tv-ohjelman rakenteen eri osat.
• Oppii ymmärtämään tv-ilmaisun ja -kerronnan mahdollisuuksia.
• Ymmärtää kuvakerronnan lainalaisuuksia.

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija oppii työskentelemään osana tv-ohjelman tuotantotiimiä. Kurssilla
perehdytään studiohaastatteluohjelman peruselementteihin: tv-ohjelman dramaturgia, toimittaminen
ja haastatteleminen studio-ohjelmassa, lavastaminen, kuvaaminen, ohjaaminen, leikkaaminen ja
ohjelman toteuttaminen (nauhoitukset). Kurssilla tutustutaan tv-työn tekemiseen tuottamalla
studiohaastatteluohjelmia.

Esitietovaatimukset
Journalistisen kirjoittamisen perusteet (JOU1KJ022) tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot
Tv-työ-1:n opiskelijat työskentelevät yhdessä Tv-työ-2 -kurssin osallistujien kanssa samalla
toteutuksella. Tv-työ-2:n opiskelijat ovat vastuullisemmissa rooleissa studio-ohjelmatuotannoissa -
esim. tuottaja, ohjaaja - kuin Tv-työ-1:stä suorittavat.
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JOU8KJ130 Tv-työ 2: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa työskennellä jossakin avainroolissa tv-ohjelman tuotannossa (tuottaja, ohjaaja, toimittaja).
• tuntee tv:n studiotyön prosessin sisällöntuotannon näkökulmasta ja osaa huomioida sen
työskentelyssään
• osaa työskennellä tv-tuotantotiimin osana eri rooleissa
• osaa hyödyntää tv-työn kerronnan ja dramaturgian mahdollisuuksia omassa työssään
• ymmärtää tv-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen tuottajan näkökulmasta

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija syventää Tv-työ-1:llä hankkimaansa osaamistaan tuotannon
avainrooleissa: tuottaja, ohjaaja, toimittaja. Opiskelija oppii ottamaan tuotannollista vastuuta tv-
ohjelman suunnittelusta, tuottamisesta ja toteuttamisesta. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti
tuotantotiimissä ja tuoda oman rakentavan näkökulmansa tv-tuotannon eri vaiheissa. Kurssilla
syvennetään Tv-työ-1- opintojaksolla opittuja tietoja ja taitoja.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 sekä Tv-työ-1 tai vastaavat tiedot ja taidot.

JOU8KJ118 Työelämäprojektit: 1 op

JOU8KJ119 Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tuntee alan uusia ilmiöitä ja/tai
on hankkinut osaamista joltain erityisalueelta ja/tai
osaa itsenäisesti osoittaa aktiivisuutensa antamalla työpanoksensa tapahtumiin ja/tai
osaa ideoida ja toteuttaa juttuja sekä muita journalistisia töitä toimeksiannosta

Sisältö
Opiskelijan oma-aloitteinen osallistuminen koulutustilaisuuksiin
Opiskelijan oma-aloitteinen osallistuminen journalismiin liittyviin tapahtumiin
Aktiivisuus opintoja tukevissa tapahtumissa
Erilaisten journalististen tuotosten tuottaminen toimeksiannosta
Opiskelijan antama apu toisille opiskelijoille

JOU8KJ207 Tuottajana toimituksessa: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan, opiskelija
• Osaa johtaa ja organisoida journalistista toimitustyötä.
• Osaa ratkaista erilaisia toimitustyöskentelyyn liittyviä ongelmia tilanteen vaatimalla tavalla.
• Osaa kehittää omaa ja toimitustiimin yhteistyötä.
• Osaa antaa rakentavaa ja kehittävää palautetta tiimissä.

Sisältö
• Tuottajan tehtävät Journalismin koultutusohjelman Newsroomissa.
• Toimituspalaverin vetäminen.
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• Työn suunnittelu ja organisointi.
• Ideointi ja briiffaus.
• Palautteen antaminen .
• Oman työskentelyn reflektointi.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1–3 suoritettuna tai vastaavat taidot. Suoritetaan Newsroom-työskentelynä.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa vetää toimituksen palaverit ohjatusti. Hän osaa tehdä yhteistyötä. Hän osaa
muotoilla selkeät toimintaohjeet sisällöntuottajille ja mitoittaa tehtävät käytettävissä olevien
resurssien mukaan. Hän osaa antaa rakentavaa palautetta. Hän arvioi omaa toimintaansa ja osaa
pyytää neuvoja tarvittaessa.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija toimii ammatillisissa tilanteissa itsenäisesti, suunnitelmallisesti ja
vastuullisesti. Hän osaa arvioida toimintatapoja ja -malleja. Hän osaa suunnitella ja koordinoida
toimitustiiimien toimintaa. Hän osaa motivoida toimituksen jäseniä. Hän hyödyntää saamaansa
palautetta ja tunnistaa kehittämistarpeensa.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa organisoida toimintaa ja ratkaista eteen tulevia ongelmatilanteita
tarkoituksenmukaisella ja luovalla tavalla. Hän osaa tehdä rakentavia ja perusteltuja ehdotuksia
toiminnan kehittämisestä. Hän kehittää taitojaan, hyödyntää kirjallisuutta ja asettaa omia
oppimistavoitteita.

JOU8KJ208 Toimittaja kielenkäyttäjänä: 5 op

JOU8KJ224 Syventävä ammattiosaaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
· on perehtynyt kokeneiden journalistien johdolla erilaisiin vaativiin journalismin muotoihin
· osaa arvioida millaista osaamista, tietopohjaa ja työskentelyä eri journalismin lajit tekijältään
vaativat
· osaa kuvata miten hän itse voi pyrkiä kohti tavoitteitaan
· osaa etsiä tietoa ja lähteitä erilaisiin journalistisiin sisältöihin

Sisältö
Journalismin eri alueisiin tutustuminen luentojen, tapahtumien ja asiantuntijoiden avulla. Opiskelija
syventää omaa osaamistaan perehtyen kulloisenkin luennon aiheeseen ammattikirjallisuuden ja ja
muussa muodossa olevien, journalismia käsittelevien sisältöjen (kuten podcastit) avulla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

on osallistunut journalistista ammattiosaamista käsitteleville luennoille ja suorittanut tehtävän
tehtävänannon mukaisesti

Hyvä (3-4)
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Edellisen lisäksi
on omassa tuotoksessaan osoittanut ymmärtävänsä sen, mitä taitoja itse jo omaa ja mitä
seuraavaksi kehittää pystyäkseen työskentelemään kyseessä olevissa vaativissa journalistisissa
tehtävissä

Kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi
pystyy analyyttisesti arvioimaan vaativien journalististen töiden prosesseja ja omia valmiuksiaan
kyseisiin tehtäviin.

JOU8KJ235 Journalistin koodaustaidot: 5 op

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, mistä koostuvat koodaamista vaativat verkon erikoistoteutukset ja työprosessit
- osaa käyttää yleisimpiä koodaavan toimittajan työkaluja
- osaa tehdä yksinkertaisia verkkosovelluksia alusta asti itse
- osaa muokata vaativia verkkosovelluksia omiin tarpeisiinsa.

Esitietovaatimukset
Journalistinen kirjoittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot

JOU8KJ236 Journalismin uudet keinot: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tuntee uusia journalistisia kerronnan keinoja
ymmärtää, miten erilaisia kerronnan keinoja voi hyödyntää journalismissa
osaa suunnitella journalistisia sisältöjä ja uskaltaa kokeilla sisältöjä palvelevia uusia esittämistapoja
osaa arvioida kerronnan keinojen mahdollisuuksia ja haasteita

Sisältö
Käytännön esimerkkejä (esim. tarinallisuus, visuaalisuus, data, epälineaarisuus, keskeneräisyys,
vuorovaikutteisuus, live-seuranta, jatkumo)
Digitaalisen ympäristön mahdollisuudet ja haasteet
Sisällön suunnittelu ja käsikirjoitus
Sisällön teknisen toteutuksen vaatimukset
Työkalut, joilla voi luoda visuaalisia ja muita elementtejä
Sosiaalinen media tarinankerronnan alustana

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 - 4 tai vastaavat tiedot ja taidot

Lisätiedot
Opintojakso sopii sekä alemman ja ylemmän tutkinnon opiskelijoille.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
tunnistaa kerronnan keinot,
osaa tuottaa ideoita,
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osaa käyttää mallin mukaan joitakin uusia keinoja omaan / tiimin aiheeseen,
toimii tiimissä roolinsa mukaisesti.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
kehittää ideoita,
valitsee tarkoituksenmukaisia keinoja ja työkaluja omaan / tiimin aiheseen,
toimii ryhmässä aloitteellisesti,
tunistaa ongelmakohtia ja pyrkii kehittämään niihin ratkaisuja.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
valitsee luovasti kerronnan keinoja omaan / tiimin aiheeseen,
osaa toimia useassa roolissa,
ottaa vastuuta tiimin työskentelystä.

JOU8KJ237 Teematoimitus: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
-tuntee monimediaalisen jutun tuotantoprosessin
-osaa ideoida sovitun teeman mukaista sisältöä
-osaa toimia toimituksessa vähintään yhdessä roolissa
-osaa keskustella jutuista ja antaa palautetta

Sisältö
Juttukokonaisuuksien ideointi ja toteutus
Toimitustyöskentely
Toimituksen roolit ja vastuut
Juttujen ja prosessin arviointi

Opintojaksolla toteutetaan yhteistyössä juttukokonaisuu(k)s(ia) sovitusta teemasta 360-mediaan.
Myös muu toimeksiantaja mahdollinen. Opintojaksolla arvioidaan journalistisen työn laatua,
yhteistyötä ja vuorovaikutusta toimituksessa ja kehittymistä opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset
Vähintään Journalistin työ 1 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
osaa ideoida journalistista sisältöä sovitusta teemasta.
osaa tehdä yhteistyötä toimituksessa.
ooveltaa aiemmin opittua ja selviytyy ohjatusti sovitun roolin mukaisista tehtävistä

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
tarttuu saamiinsa tehtäviin aikailematta ja noudattaa sovittuja deadlineja
kehittää vahvuuksiaan esim. kuvaajana, kirjoittajana tai some-toimittajana
osaa toimia oma-aloitteisesti ja itsenäisesti mutta pyytää apua tarvittaessa
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noudattaa annettuja aikatauluja
osaa antaa palautetta

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
osaa toimia monessa roolissa toimituksessa
ottaa vastuuta kokonaisuudesta ja auttaa muita
pystyy suunnittelemaan oman työprosessinsa ja ajankäyttönsä
kehittää ja laajentaa osaamistaan
tekee laadukasta sisältöä

JOU8KJ238 Tutkimuksen näkökulmia journalismiin: 5 op

Osaamistavoitteet
Osaamistavoitteet näkyvät arviointikriteereistä.

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan tutkimuksiin, teorioihin ja käsitteisiin, joiden avulla journalismin ja
viestinnän tutkijat kuvaavat digiajan journalismia mediamaisemassa, jolle on tyypillistä mm.
verkottuneisuus, hybridiys, teknologian vaikutus sekä muuttuneet suhteet yleisön ja
mediaorganisaatioiden välillä. Opiskelija valitsee yhden teoreettisen lähestymistavan, johon tutustuu
tarkemmin. Tavoitteena on saada uusia näkökulmia tuttuihin ilmiöihin ja lisätä ymmärrystä
tutkimuksen merkityksestä.

Esitietovaatimukset
Edeltävyydeksi suositellaan, että kurssille osallistujalla olisi suoritettuna kurssit Muuttuva
mediamaisema COM1KJ201 ja Media ja yleisö JOU2KJ203F tai muu johdatus viestinnän ja
journalismin tutkimuksen perusteisiin.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa journalismin ja median eri tutkimussuuntauksia ja niihin liittyviä keskeisiä
teorioita. Opiskelija osaa valita perustellusti yhden teoreettisen lähestymistavan lähempään
tarkasteluun.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi: Opiskelija osaa kuvata valitun teorian keskeiset piirteet ja käsitteet. Hän tunnistaa
sen sovellusmahdollisuuksia opinnäytetyön tai media-alan kehittämisen näkökulmasta.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi: Opiskelija pystyy arvioimaan tutkimussuuntausten ja teorioiden merkitystä
journalismin ja media-alan kehittymisen ja kehittämisen näkökulmasta sekä niiden rajapintoja mm.
yhteiskunnan teknologiseen kehitykseen. Opiskelija on perehtynyt valittuun teoriaan ja osaa soveltaa
sitä tapausesimerkkeihin

JOU8KJ239 Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä: 5 op

Osaamistavoitteet
• Opiskelija tunnistaa yleisöymmärryksen ja käyttäjäkokemuksen tuomat mahdollisuudet
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journalistisen työn eri vaiheissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä.
• Opiskelija osaa hyödyntää määrällistä ja laadullista tietoa yleisöjen ymmärtämisessä ja niiden
analysoinnissa.
• Opiskelija osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisesti hyödykseen erilaisia laadullisia ja
määrällisiä analyysimenetelmiä erityyppisten yleisöjen tarpeiden ja kiinnostusten ymmärtämisessä.
• Opiskelija osaa analysoida kerättyä tietoa monipuolisesti ja kriittisesti.
• Opiskelija on tietoinen tiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvistä eettisistä ja juridisista seikoista
erityisesti journalismin ja viestinnän näkökulmista.

Sisältö
• Yleisötiedon ja yleisöymmärryksen perusteet: tiedon lähteet, kerääminen ja analysointi
• Yleisötutkimuksen menetelmät
• Yleisötiedon hyödyntäminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet journalistisen prosessin eri vaiheissa
• Yleisöjä koskevan tiedon keruuseen ja käyttöön liittyvät eettiset ja juridiset periaatteet

Kurssi painottuu journalistisiin, viestinnällisiin ja tutkimuksellisiin näkökulmiin teknisten työkalujen ja
sovellusten sijaan.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa yleisötutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt journalistisessa työssä
sekä tuntee aiheeseen liittyvät eettiset ja juridiset periaatteet. Opiskelija tunnistaa erilaisia tiedon
lähteitä ja analyysimenetelmiä ja osaa hyödyntää niitä journalistisessa työssä.

Hyvä (3-4)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa arvioida yleisöymmärryksen merkityksen. Tämän lisäksi hän osaa
hyödyntää yleisötutkimuksen menetelmiä journalististen sisältöjen suunnittelussa, analyysissa ja
kohdentamisessa. Opiskelija osaa kehittää edellisten avulla journalistisia sisältöjä ja prosesseja ja
lisätä ymmärrystä erilaisista asiakas- ja lukijasegmenteistä.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa kriittisesti arvioida yleisöymmärrystä tukevia menetelmiä
kehittääkseen journalistisia sisältöjä ja prosesseja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa
proaktiivisesti ja tavoitteellisesti etsiä ja analysoida journalismin kannalta kriittistä tietoa sisäisistä ja
ulkoisista lähteistä kehittääkseen journalistisia prosesseja ja sisältöjä eri kohderyhmille.

Hyväksytty, hylätty

Tehtävät ja arvioinnin yksityiskohdat julkaistaan toteutussuunnitelmien yhteydessä.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen.

JOU8KJ240 Journalismin ja viestinnän ammattietiikka: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija

osaa argumentoida journalismin rajapinnan ilmiöistä ammatillisen etiikan näkökulmasta
ymmärtää yhteiskunnalliset muutospaineet, jotka vaikuttavat journalismin sisältöön, arvopohjaan ja
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rahoitukseen
tunnistaa muutoksiin sisältyvät ammatilliset mahdollisuudet
osaa analysoida omaa rooliaan suhteessa mediakenttään
tuntee alan uudet ilmiöt ja niistä käytävän keskustelun

Sisältö
ournalismin, viestinnän ja markkinoinnin eettisten ohjeiden vertailua
luotettavuus, uskottavuus ja riippumattomuus journalismin ideaaleina
ajankohtaisia esimerkkejä ammattietiikan soveltamisesta
sisältömarkkinoinnin, sisältöyhteistyön, asiakas- ja sidosryhmäjulkaisun, ulkopuolisten rahoittajien /
sponsoreiden yms. erityispiirteet ja merkitys ja sisällöntuotantoon etiikan näkökulmasta
digitaalisuus (esim. algoritmit, data-analytiikka, hakukoneoptimointi) ja etiikka

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 ja Journalistin työ 2

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
tietää ja osaa kuvata keskeiset käsitteet,
tunnistaa tavallisimpia etiikkaan liittyviä haasteita kokemuksistaan ja esimerkkitapauksista,
tuntee jonkin verran alan kirjallisuutta.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
osaa analysoida tapausesimerkkejä,
ymmärtää eettisten pelisääntöjen merkityksen media-ammatissa ja media-alalla,
osaa keskustella alan kirjallisuudesta.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
osaa peilata tapausesimerkkejä alan kirjallisuuteen,
kehittää ratkaisuja erilaisiin eettisiin pulmatilanteisiin ja pystyy perustelemaan ne.

JOU8KJ140 Radiotyö 3: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- syventää Radiotyö 2:lla opittuja tietoja ja taitoja
- oppii audioilmaisua ja äänen editointia
- oppii perusasiat podcast-ohjelman tuottamisesta

Sisältö
Radiofeature- & radiodokumenttikurssi. Keskitytään pidempiin, nauhoitettujen radiojuttujen
muotoihin. Perehdytään narratiiviseen sekä faktapohjaiseen tarinankerrontaan, juttujen
käsikirjoittamiseen, äänimaisemien hyödyntämiseen sekä syvennetään editointiosaamista. Kurssin
aikana jokainen opiskelija tuottaa yhden lyhyen, käsikirjoitetun radiofeaturen tai radiodokumentin.

Esitietovaatimukset
Kurssin edeltävyysvaatimuksena on Radiotyö 1 (JOU2KJ202B tai JOU8KJ107) ja Radiotyö 2
(JOU8KJ128) tai vastaavat tiedot ja taidot.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Opetussuunnitelma

Sivu 47 / 49



JOU8KJ242 Toimittajan esiintymistaito 2: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee esiintymisen ja äänenkäytön perustekniikkaa ja osaa
soveltaa sitä erilaisiin toimittajan työn tilanteisiin. Opiskelija osaa valmistautua esiintymistilanteeseen
ja hallitsee puhuttavan tekstin kirjoittamisen perusteet. Opiskelija kykenee esiintymään livetilanteissa
johdonmukaisesti ja luontevasti. Opiskelijan näkemys omasta esiintyjäminästä vahvistuu, hän saa
käsityksen omaan esiintyjyyteen soveltuvista erilaisista työtehtävistä radiossa ja televisiossa. Hän
ymmärtää oman taitotasonsa esiintyjänä ja löytää kehittymismahdollisuutensa.

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija tutkii omaa toimittajan esiintyjäminää ja saa keinoja oman
esiintymisen hallintaan ja kehittämiseen. Opiskelija syventää esiintymisen ja äänenkäytön
perustekniikoiden hallintaa ja käyttöä erilaisissa tilanteissa sekä kehittää puheen tekstin
tuottamiseen liittyviä taitoja. Kurssilla harjoitellaan vaativaa tv-esiintymistä ja juontamista suoraan
kameroille, radiojuontamista sekä livetekniikkaa. Kurssiin liittyy 1 op laajuinen jälkitehtävä, jossa
opittuja asioita otetaan käyttöön, reflektoidaan kurssilla syntyneitä oivalluksia ja tuotetaan
referenssiksi soveltuvaa aineistoa.

Esitietovaatimukset
Toimittajan esiintymistaito (JOU8KJ104) -kurssi suoritettu tai vastaavat tiedot ja taidot.
Kurssille osallistujan tulee hallita videon editointia jollakin itselle tutulla ohjelmalla esim. iMovie.

Lisätiedot
Koordinaattori: Esko Hatunen esko.hatunen@haaga-helia.fi
Kurssilla on mukana myös opiskelijatuottaja, joka toimii vastuukouluttajan apuna ja tukena kurssin
toteuttamisessa ja teknisissä järjestelyissä.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy esiintyjä toimittajana kameran edessä ja radiossa. Kykenee valmistamaan
esiintymiseen tarvittavaa perustekstiä. Osaa tehdä yhteistyötä toimituksessa. Soveltaa aiemmin
opittua ja selviytyy ohjatusti sovitun roolin mukaisista tehtävistä. Suoriutuu kaikista harjoituksista
sekä tehtävistä ajallaan.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija kehittää kurssin aikana vahvuuksiaan esiintyjänä. Toimii oma-aloitteisesti
ja itsenäisesti ja pyytää apua tarvittaessa. Tarttuu saamiinsa tehtäviin aikailematta, noudattaa
sovittuja deadlineja ja annettuja sisällön kestoja. Toimii rakentavasti yhteistyössä ryhmän kanssa.
Osaa antaa palautetta ja arvioida muiden esiintymistä.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija kehittää kurssin aikana huomattavasti valmiuksiaan esiintyjänä, ottaa
käyttöön esiintymis- ja äänenkäytön tekniikkaa ja tuottaa ammattimaisen esiintymisen jälkeä. Osaa
toimia monessa roolissa luontevasti esiintyjänä ja laajentaa osaamistaan, tekee laadukasta sisältöä,
pysyy annetuissa deadlineissa ja ohjelman kestoissa, ottaa vastuuta harjoituksen onnistumisesta,
auttaa muita, pystyy suunnittelemaan oman työprosessinsa ja ajankäyttönsä.

JOU8KJ243 Teematoimitus 2: 5 op
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JOU8KJ244 Uutisanalyysi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojaksolla harjoitellaan analysoimaan journlaistisia tekstejä. Tavoitteena on, että opintojakson
jälkeen opiskelija osaa lukea analyyttisesti ja hyödyntää analyysimenetelmiä; tunnistaa eroja eri
julkaisujen välillä; tunnistaa uutiskriteerit; analysoida näkökulmia ja ymmärtää näkökulman
merkityksen; analysoida lähteitä ja ymmärtää eri lähteiden tarkoitusksen ja merkityksen jutussa;
arvioida uutisointia analyyttisesti.

Sisältö
Uutissisällön kriittinen lukeminen ja analysointi.
Tutustuminen tekstien analysointimenetelmiin.
Eri medioiden uutisointi ja uutisseuranta.
Uutiskriteerien, näkökulmien ja lähteiden vertailu.
Analyysin perusteltu raportointi.

Esitietovaatimukset
Journalistin työ 1 suoritettu.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Osaa kuvata aineiston ja käyttää ammattikäsitteitä tyydyttävästi.

Hyvä (3-4)

Edellisen lisäksi
Osaa löytää eroja ja yhtäläisyyksiä julkaisujen välillä, osaa perustella näkemyksiään ja käyttää
lähdemateriaalia.

Kiitettävä (5)

Osaa analysoida uutismateriaalia, liittää havaintoja laajempiin yhteyksiin, hyödyntää
lähdemateriaalia pätevästi ja tuo omaa pohdintaa analyysin tueksi.
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