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Kirjoittamisen syventävät opinnot 

Osaamistavoite 
Suoritettuaan kirjoittamisen syventävät opinnot kirjoittaja hallitsee oman erityisalueensa kirjoittamisen re-
pertuaarin, tuntee kirjallisen julkisuuden ja osaa kirjoittaa julkaistavaa tekstiä. 

Opiskelija on perehtynyt sekä käytännössä että teoreettisesti kirjoittamisen luoviin mahdollisuuksiin. Hän 
osaa hyödyntää muita tekstejä sekä kirjoittamisen tutkimusta. Kirjoittajan tai ohjaajan tehtävissään hän pys-
tyy seuraamaan asiantuntijana kirjallisuutta, omaa valmiudet kehittää tietojaan ja taitojaan kirjoittamisen tai 
kirjoittamisohjauksen alueella.  

Syventävien opintojen myötä kirjoittaja on kehittänyt aiemmin oppimaansa, sekä laajentanut taitojaan. Kir-
joittamisen käytännöt ovat syventävien opintojen myötä kehittyneet. Hän on hankkinut myös kielenkäyt-
töön ja valitsemaansa kirjoittamisen lajiin liittyvän asiantuntemuksen. Hän pystyy kirjoittamaan tasokasta, 
julkaistavaa tekstiä. 

Opiskelija hallitsee oman erityisalueensa kirjoittamisen tradition sekä uusien kirjoittamisen tapojen pääpiir-
teet. Opiskelija perehtyy kirjoittamisen prosessiin, yhteistyön mahdollisuuksiin sekä kehittää omakohtaisia 
työskentelytaitojaan. Opiskelija pystyy soveltamaan tätä tuntemustaan luovasti myös omissa kirjoittamisen 
käytännöissään.  

Henkilökohtainen oppimispolku, jonka opiskelija kirjoittamisen syventävissä opinnoissa hahmottaa, tähtää 
asiantuntijuuteen opiskelijan valitsemalla erikoisalueella. Opiskelija syventää reflektiivisiä kykyjään täyden-
täen ja syventäen aikaisempia opintojaan.  

Kirjoittamisen opiskelun henkilökohtaisten, taiteellisten ja ammatillisten tavoitteiden asettaminen, sekä 
opintojen etenemisvaiheiden hahmottaminen.  

Yhdessä oppiminen on keskeinen käytäntö kirjoittamisen opiskelussa, lähitapaamiset kirjoittamisen gradu-
seminaarissa, tekstipajoissa sekä verkkoryhmissä ovat keskeisiä. Opintojen teoreettisessa osassa opiskelijat 
perehtyvät  monitekijyyteen ja kirjoittamispedagogiaan. Opintojen käytännöllisessä osassa harjoitellaan mo-
nenlaisia yhdessä kirjoittamisen, ideoinnin ja kommentoinnin käytäntöjä.   

Kirjoittamalla oppiminen. Opiskelijat kirjoittavat referaatteja, artikkeleita, esseitä ja raportteja toistensa 
käyttöön. Kirjoittamisen tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä on suojatulla verkkoalueella kirjoittajien tie-
topankki (https://optima.cc.jyu.fi) 

Tutkimuskirjallisuuteen perustuvien referaattien kirjoittaminen on olennainen osa pro gradun valmistelua, 
niitä laaditaan tutkimuskirjallisuudesta. Referaatit tallennetaan kirjoittamisen tietopankkiin myös muiden 
opiskelijoiden hyödyksi.  
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Artikkelin kirjoittaminen on olennainen osa tieteellisen kirjoittamisen harjoittelua. Siinä tukeudutaan usei-
siin lähteisiin sekä kirjoitetaan rajatusta näkökulmasta ja väitteitä perustellen. Artikkelit tallennetaan kirjoit-
tamisen tietopankkiin. 

Julkinen kirjoittaminen. Kirjoittamisen opiskelun eräänä tavoitteena on julkinen toiminta joko kirjailijana, 
vapaana kirjoittajana, toimittajana tai muuna kirjoittamisen alueen toimijana. Verkon julkiset foorumit tar-
joavat opiskelijoille suositeltavia mahdollisuuksia julkiseen kirjoittamiseen.   

Lehtien avustaminen, kritiikkien kirjoittaminen, pakinoiden, kirjallisten esseiden, runojen ja lyhytproosan 
kirjoittaminen ovat keskeinen osa opiskelua. Kirjoittamisen opiskelu tukee kirjoittamista julkisena toiminta-
na. Asiointi lehtien, kustantajien ja kulttuurilehtien kanssa on keskeinen osa työelämävalmiuksien hankki-
mista. 

HOPS (1 op) 

TAIS110 Hops 1 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

Sisältö 
Kirjoittamisen syventävien opintojen sekä sivuaineiden alustava valinta maisteriopintojen kokonaisuutta 
varten. Kirjoittamisen opiskelun henkilökohtaisten, taiteellisten ja ammatillisten tavoitteiden asettaminen, 
sekä opintojen etenemisvaiheiden hahmottaminen.  

Osaamistavoite 
Kirjoittamisen opiskelija suunnittelee henkilökohtaisen oppimispolun ja asettaa opintojensa tavoitteet aikai-
sempia opintoja hyödyntäen sekä kehittääkseen kirjoittamiseen liittyviä tietoja ja taitoja.  

Opintomuoto 
Ohjaajan tuella tapahtuva perehtyminen yliopiston opetustarjontaan, omien kiinnostusten ja vahvuuksien 
kartoittaminen henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. 

Teoreettinen osa  (10 op) 

KIKS010 Kirjoittamisen tutkimuksen suuntia 5 op 

Sisältö 
Perehtyminen kirjoittamisen tutkimukseen, sekä syventyminen johonkin kirjoittamisen tutkimuksen erityis-
suuntausta käsittelevään aineistoon. 

Osaamistavoite 
Opiskelija syventää käsitystään tieteellisestä ja teoreettisesta näkökulmasta kirjoittamiseen, voidakseen käyt-
tää oppimaansa  pro gradussaan.  

Suoritustapa 
Ryhmätyö tai referaatti jossa hankitaan tietoa kirjoittamisen tutkimuksen alueesta, sekä artikkeli jossa harjoi-
tellaan tieteellistä kirjoittamista. 

Kirjallisuutta, esim yksi seuraavista:  
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• Gillie BOLTON: Reflective Practice 
• Juri JOENSUU ym. Luova laji 
• Günther KRESS: Learning to Write 
• Rebeka LUCE-KAPLER: Writing with, through, and beyond the text    
• Risto NIEMI-PYNTTÄRI: Verkkoproosa 
• Mike SHARPLES: How we write 

Lisäksi yksi kirjoittamisen tutkimuksen alueen erityissuuntaus kirjoittamisen tietopankin aineistosta, esim: 

• Kirjoittamisen prosessin tutkimus ja kognitio 
• Kirjoituksen retoriikka ja poetiikka 
• Kirjoittamisen empiirinen tutkimus 
• Kirjoittamisen pedagogia 
• Kirjoittamisterapia 
• Verkkokirjoittamisen tutkimus 

KIKS020 Kirjoittamisen historia 5 op 

Sisältö 
Opiskelija tutustuu kirjallisuuden traditioon kirjoittamisen kannalta, sekä perehtyy erityisesti johonkin kir-
joittamisen lajin historiaa käsittelevään aineistoon.  

Osaamistavoite 
Opiskelija saa käsityksen kirjoittamisen historiasta ja tunnistaa tradition myös nykyisissä kirjoittamisen käy-
tännöissä. Lisäksi hän syventää näkemystään valitsemansa tekstilajin traditiosta. 

Suoritustapa 
Referaatti tai kirjatentti tiedon hankkimiseksi ja jäsentämiseksi sekä artikkeli, jossa harjoitellaan tieteellistä 
kirjoittamista.  

Kirjallisuutta esim yksi seuraavista: 
• Andrew BENNETT, The Author 
• Jack STILLINGER: Multiple authorship 
• David BOLTER: Writing space 

Kirjoittamisen historian alueita: 
• Suullisen ja kirjallisen kerronnan historiaa 
• Erityislajien (proosa, draama, lyriikka ym.) kirjoittamisen traditio 
• Kirjailijuuden historiallinen kehitys  
• Kirjoittamis-yhteistyön traditio  
• Dokumentin- ja nonfiktion kirjoittamisen traditio 
• Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen traditio 

KÄYTÄNNÖLLINEN OSA (20 op) 

Opiskelutavat 
Tekstityöpaja, verkkoalue, lukupiiri, essee, pohdiskeleva raportti, sekä oppimispäiväkirja. Käytännöllisten 
kirjoitushankkeiden tukena käytetään työskentelyä tukevaa teoriakirjallisuutta tai kirjoittamisen tietopankin 
aineistoja. 

Valitaan neljä seuraavista (KIKS030–KIKS039). 
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KIKS304 Verkkokirjoittaminen (5 op) 

Sisältö 
Verkolle ominaisiin kirjoittamiskäytäntöihin tutustuminen ja niiden käyttö. Kirjoitetaan multimediaaliset 
käyttöliittymiä, verkkoblogeja, irc –kanavia hyödyntäen. 

Osaamistavoite 
Opiskelija löytää omia kirjoittamispyrkimyksiään edistäviä verkkokirjoittamisen muotoja. 

Suoritustapa 
Kirjoitustehtäviä, harjoituksia ja yhteishankkeita verkkokirjoittamisen eri alueilla. Pohdiskeleva raportti. 

KIKS031 Kirjallisuuden lajit ja kritiikki (5 op)  

Sisältö 
Opiskelijan opiskelija syventyy valitsemaansa kirjallisuuden lajiin sekä tutustuu uutuuskirjallisuuteen.  

Osaamistavoite 
Kirjoittaja tuntee hyvin valitsemansa genren nykykirjallisuuden, osaa kirjoittaa luovasti ja itsenäisesti tietyn 
genren puitteissa. 

Suoritustapa 
Kirjallisuuskritiikki, lajiin liittyviä parodioita ja pastisseja, itsenäisiä tekstejä.   

Kirjallisuutta esim: 

• Anis BAWARSHI; Genre and the invention of the writer 
• Robert SCHOLES ym. TEXTBOOK, writing through Literature 

KIKS032 Kirjoittamisen prosessi (5 op)  

Sisältö 
Kirjoittamisen prosessien tarkastelu ja oman työskentelytavan kehittäminen, valikoima oheiskirjallisuutta.  

Osaamistavoite 
Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytän-
nöissään.  

Suoritustapa 
Tekstipaja tai oman tekstin eri versiot, sekä raportti työskentelystä. 

Kirjallisuutta esim 
• Peter ELBOW: Writing With Power 
• Natalie GOLDBERG; Avoin mieli 

KIKS033 Kirjailijaohjaus (5 op)  

Sisältö 
Pro graduun liittyvää kirjallista teosta koskeva henkilökohtainen ohjaus. Konsultointi kirjailijaohjaajan kans-
sa sekä uusien käsikirjoitusversioiden kirjoittaminen. 
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Osaamistavoite 
Kirjoittaja oppii laatimaan julkaisukelpoisen kirjallisen teoksen. Ohjauksen myötä kirjoittaja harjaantuu 
etääntymään omasta tekstistä, osaa karsia ja täydentää käsikirjoitusta siten että se on julkaistavissa. 

Suoritustapa 
Raportti kirjailijaohjauksesta.  

KIKS034 Kääntäminen ja adaptaatio (5 op)  

Sisältö 
Perehdytään kirjallisuuden siirtämiseen eri kielimuotojen ja medioiden välillä.  

Osaamistavoite 
Opiskelija hankkii kääntämisen tai adaptoinnin perustaidot. 

Suoritustapa 
Osallistuminen opetukseen, essee tai raportti. 

Kirjallisuutta esim: 
• Susan BASSNET  Teoksesta toiseen  
• Sarah CARDWELL Adaptation revisited  

KIKS036 Kirjoittamisen pedagogikka (5 op)  

Sisältö 
Perehdytään luovan kirjoittamisen ohjaamiseen,  kirjoittamisen pedagogiikkaa käsittelevään kirjallisuuteen 
opiskelijan valitseman erityisalueen mukaan. Painopisteenä joko lasten ja nuortenohjaus, tai aikuiskoulutus 
tai vanhusten ohjaus. 

Osaamistavoite 
Kirjoittamisen ohjaamisessa olennaisten tietojen ja ohjaamistaitojen hankkiminen. 

Suoritustapa 
Osallistuminen opetukseen, kirjatentti tai tiettyyn erityisalaan liittyvä essee tai referaatti. 

Kirjallisuutta esim: 

• Michael ARMSTRONG Children writing stories 
• Linda FLOWER Problem solving strategies for Writing 
• Julia JOHNSON Writing old age 

KIKS037 Kirjoittamisen pedagogiikan harjoittelu (5 op)  

Sisältö 
Syvennytään kirjoittamisen ohjaamisen praktiikkaan. Kirjoittamisen opettaminen, kommentointi ja ohjaami-
nen. Opiskelija  voi suuntautua lasten ja nuorten ohjaamiseen, terapeuttisessa kirjoittajaryhmässä toimimi-
seen. ateljeekritiikkiin ym.  

Osaamistavoite 
Opiskelija harjaantuu toimimaan kirjoittajaryhmän jäsenenä sekä ohjaajana. 
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Suoritustapa 
Kirjoittamisen ohjauksen harjoittelu esim. Etäopistossa tai kirjoittajapiirin vetäminen. 

KIKS038 Kirjoittaminen yhteistyönä (5 op)  

Sisältö 
Opiskelija syventyy erilaisiin kirjoittajien yhteistyön, yhteisöllisyyden tai monitekijyyden muotoihin. 

Osaamistavoite 
Kirjoittamiseen liittyvien yhteistyötaitojen hankkiminen.  

Suoritustapa 
Kirjoittajien yhteistyöhanke: yhteiseen teemaan liittyvän kirjallisen lehden tai antologian julkaiseminen 

KIKS305 Editointi ja julkaiseminen (5 op)  

Osaamistavoite 
Opiskelija hallitsee editoinnin ja julkaisemisen käytännöt, tunnistaa julkaisemisen luovana haasteena. 
Suoritustapa 
Opiskelija osallistuu lehden tai antolgogian julkaisuhankkeeseen. järjestelee omaa tekstiään julkaistavaksi, 
pohtii raportissa kirjoitusten julkaisuprosessia. 

Sisältö: 
Opiskelija perehtyy editoinnin ja julkaisemisen kysymyksiin, editoi ja toimittaa tekstejä, asioi toimitussihtee-
rin tai kustannustoimittajan kanssa. 

Kirjallisuutta esim: 
• Arthur PLOTNIK; The Elements of Editing 
• James F. BAUMANN and Dale D. JOHNSON; Writing for publication  

Harjoittelu  

KIKS045 Vapaaehtoinen harjoittelu (5–10 op) 

Sisältö 
Opiskelija perehtyy jonkin kirjallisen instituution toimintaan: toimii harjoittelijana kustantamossa, lehden 
toimituksessa, toimii kirjoittamisen ohjaajana, tai osallistuu kirjallisten tilaisuuksien järjestämiseen. 

Osaamistavoite 
Ammatillisesti tarpeellisten käytännön taitojen kehittäminen. 

Suoritustapa 
Pohdiskeleva raportti harjoittelusta. 
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Seminaari ja tutkielma (10 op + 40 op) 

KIKS040 Graduseminaari (10 op) 

Sisältö 
Monipuolinen perehtyminen kirjoittamisen tutkimukseen ja keskustelu seminaareissa. Tutkimussuunnitel-
man sekä esitelmän laatiminen. 

Osaamistavoite 
Opiskelija saa valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen ja kriittiseen arviointiin sekä pro gradu – tut-
kielman laatimiseen.  

Suoritustapa 
Osallistuminen 1 - 2 lukuvuoden mittaiseen seminaariin sekä seminaariesitelmän pitäminen. 

KIKS050 Pro gradu -tutkielma (40 op) 

Sisältö 
Tutkielma muodostuu taiteellisesta työstä ja teoriaosasta tai pelkästä teoreettisesta tutkielmasta. Tutkielman 
taiteellisessa osassa opiskelija soveltaa hankkimiaan kirjailijan/kirjoittajan taitoja. Tutkielman tieteellisessä 
osassa harjoitellaan kykyä käsitellä kirjoittamista teoreettisesti. 

Osaamistavoite 
Pro gradun taiteellisen osan tavoitteena on jonkin kirjoittamisen lajin hyvä hallinta. Tutkielmassa opiskelija 
osoittaa kykenevänsä kriittiseen lähteiden käyttöön. Hän osaa hahmottaa relevantin tutkimuskysymyksen, 
rajauksen ja täsmennyksen. Hän pystyy tarkastelemaan tutkimuskysymyksiä johdonmukaisesti. Hän osaa 
arvioida saavutettuja tuloksia, sekä tutkielman merkitystä kirjoittamisen tutkimuksen traditiossa sekä ylei-
semmässä kontekstissa. Tutkielman arviointiperusteet: http://www.jyu.fi/tdk/hum/tutkielmat.html 

Suoritustapa 
Pro gradu tutkielma.  
Erilaisista tutkielmatyypeistä: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielma/ 

 


