SKIS305 Institutionaaliset diskurssit 5 op
Itseopiskelutehtävät
Valitse A tai B.
A) Institutionaaliset tekstit / Luukka
Kirjoita Vesa Heikkisen toimittaman Virkapukuinen kieli -kirjan ja yhden a-kohdasta
valitsemasi kirjan luettuasi pohdiskeleva essee (noin 8-12 sivua), jossa käsittelet
hallintoa ja virastojen toimintaa tekstikäytänteiden näkökulmasta. Esittele ja pohdiskele
esseessäsi esimerkiksi seuraavia näkökulmia:
• hallinnollisten tekstien yhteiskunnallinen merkitys
• hallinto institutionaalisena toimintana (osallistujat, roolit, tekstien merkitys ja
asema hallinnossa ja virastojen työssä ja virkamiehen arjessa)
• hallinnolliset tekstit viestinnällisenä toimintana (tavoite, osallistujat, odotukset,
ristiriidat)
• hallinnon kieli ja tekstit (ominaispiirteitä, ihanteita, normeja, odotuksia…)
• virkakieli ja tekstinhuolto (tavoitteita, periaatteita, pulmia)
• virkakielen ja tekstien kehittäminen (Mitä itse ajattelet tästä? Kuka, missä, miten,
kenelle, miksi?)
Voit halutessasi ottaa mukaan myös itse valitsemiasi näkökulmia. Otsikoi itse ja käytä
tarpeen mukaan väliotsikoita. Anna esimerkkejä tutkituista piirteistä tai tutkimusten
tuloksista, käytä normaaliin tapaan lähdemerkintöjä. Älä vain referoi ja esittele, muista
oma pohdiskelu ja arviointi. Yleisiä ohjeita esseen kirjoittamiseen löydät osoitteesta
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/fennicum/opiskelijat/esseeohje
Tee sen jälkeen sovellustehtävänä mini-analyysi. Valitse jokin näkökulma, menetelmä
tai analyysitapa kirjoissa esiteltyjen joukosta. Valitse itse pieni tehtävän aiheeseen liittyvä
teksti tai tekstejä (asiakirjoista, kirjeistä, lomakkeista, tiedotteista, virastojen
nettisivuilta…). Analysoi aineistoasi, esittele tuloksesi ja pohdiskele havaintojasi. Liitä
analysoimasi teksti tai näyte siitä raporttiisi. Tuotoksen pituudesta on vaikea antaa ohjetta,
koska se riippuu siitä, kuinka pitkiä esimerkkikatkelmia analyysisi edellyttää. Esittely
vienee noin 8-10 sivua.
Kirjoita loppuun lyhyt oppimiskommentti, jossa kerrot, miten työskentelit, mitä opit tästä
tehtävästä, mitä se sai sinut ajattelemaan / ihmettelemään / pohtimaan / kummeksumaan /
oivaltamaan….
Palauta tehtävä Minna-Riitta Luukalle vastaanottoaikaan tai jättämällä se amanuenssin
huoneessa sijaitsevaan postikaukaloon.

B) Keskusteluntutkimus / Lilja

B-kohdan tehtävä koostuu kahdesta osasta: Institutionaalista vuorovaikutusta
käsittelevästä esseestä ja analyysitehtävästä. Essee kannattaa tehdä ensin, koska sen
kirjoittamisen myötä tutustut niihin näkökulmiin ja käsitteisiin, joita tarvitset
analyysitehtävässä.
Kirjoita Keskustelunanalyysin perusteet -kirjan ja yhden b-kohdasta valitsemasi kirjan
perusteella essee (noin 10 sivua), jossa pohdit ainakin seuraavia kysymyksiä:
• Mitä institutionaalinen vuorovaikutus tarkoittaa? Mikä tekee puhetilanteesta
institutionaalisen?
• Miten institutionaalisuus näkyy puheessa? (konkretisoi, anna esimerkkejä!)
• Millaisia erityispiirteitä institutionaalisista vuorovaikutustilanteista yleensä on
löydettävissä verrattuna arkikeskusteluihin?
• Millaisia erityisiä institutionaalisuuden piirteitä on löydettävissä niissä
vuorovaikutustilanteissa, joita lukemasi kirja käsittelee
(luokkahuonevuorovaikutuksessa tai televisiokeskustelutilanteessa)?
Yleisiä ohjeita esseen kirjoittamiseen löydät osoitteesta
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/fennicum/opiskelijat/esseeohje

Valitse Keskustelunanalyysin perusteet -kirjan luvuissa esitellyistä vuorovaikutuksen
jäsennyksen muodoista yksi, jonka toteutumista analysoit vuorovaikutusaineistossa.
Aineiston (=videotiedoston sekä litteraatin) saat Niina Liljalta huoneesta F 301,
vastaanottoaikana tiistaisin kello 9–10 (voit myös sopia aineiston hakemisesta
sähköpostilla). Analyysissa on tavoitteena eritellä sitä, miten valittu jäsennyksen muoto
toteutuu analysoitavassa institutionaalisessa vuorovaikutustilanteessa (luokkahuone- tai
televisiokeskustelu) ja millaiset kielen ja vuorovaikutuksen piirteet siinä mahdollisesti
rakentavat institutionaalisuutta.
Palauta tehtävä Niina Liljalle vastaanottoaikaan tai jättämällä se amanuenssin huoneessa
sijaitsevaan postikaukaloon.

