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Yleistä essee-tehtävistä 

 

 

Clt132 kurssin suoritukseen kuuluu kolme miniesseetä, joissa opiskelija pohdiskelee itsenäisesti 

sivunkuvauskieliin, verkkojulkaisuun, verkkoviestintään, kieliteknologiaan ja näitä sivuaviin 

aiheisiin liittyviä kysymyksiä. 

 

Yksittäisen esseen suositeltava pituus on n. 2  sivua, mutta pituus on ohjeellinen... jos sanoo asiansa 

ytimekkäästi, pituus voi olla lyhyempi, jos haluaa muotoilla asian monisanaisemmin tai perustella 

useammasta näkökulmasta asiaa, pituuden voi myös ylittää. Esimerkiksi vaihteluväli 1½ – 3 sivua 

on täysin hyväksyttävä, tätä lyhyemmät tuotokset ovat (ehkä) liian pinnallisia ja pitemmät ovat 

(ehkä) liian laajoja – esseet toki arvioidaan sisällön perusteella, joten pituus ei itsessään ole kriteeri 

suuntaan eikä toiseen. 

 

Esseiden aihepiiri saattaa liikkua alueilla, jotka eivät kuulu sinällään kieliteknologisiin opintoihin 

sekä toisaalta ainakin osa opiskelijoista on opintojensa alussa, joten suurta poikkitieteellistä 

asiantuntemusta ei voida olettaa. 

 

Esseiden tavoitteena onkin haastaa opiskelija pohtimaan asioita näkökulmasta, joka on 

haastava, ei varsinaisesti liity kurssin oppimistavoitteisiin (teknisen toteutuksen osaaminen), 

mutta joka toivon mukaan avaa uuden näköalan verkkoviestintään ja tätä kautta syventää 

opittua asiaa ja sitoo kurssin ydinasioita jo aiemmin opittuun, ja vasta myöhemmässä 

opintojen vaiheessa opittavaan asiasisältöön. 

 

Tästä johtuen essee-suoritusten vaikutus kurssin arvosanaan on kolmesta tehtävätyypistä pienin. 

Tämä ei tarkoita sitä, että asiat olisivat turhaa tietoa, vaan sitä, että kurssin varsinainen 

oppimistavoite on koodin tuottaminen. 

 

Essee-suoritukset ovat kuitenkin osa kurssin yleistä suoritusta, ja oletuksena jokainen opiskelija 

tekee ne (jollei tapauskohtaisesti muusta järjestelystä ole sovittu). 
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Essee-tehtävien käytännön ohjeet 

 

 

Tehtävät palautetaan joko *.doc tai *.pdf tiedostossa. 

 

Nimeä tiedosto muodossa: 

SukunimiEtunimiEssee1.doc tai .pdf 

(Esseille omat numerot, jotta ne voidaan tallentaa samaan hakemistoon. Numeroinnin saa suorittaa 

mielivaltaisesti, helpointa tosin lienee käyttää aiheen numeroa vastaavan esseen numeroinnissa.) 

 

Aloitusluennolla sovitun käytännön mukaan kuudesta aiheesta saa valita kolme vapaasti. 

 

Aloitusluennolla sovitun käytännön mukaan varsinaista deadlinea ei ole, paitsi kurssin lopputyön 

deadline. Kannattaa silti tehdä esseet mahdollisimman ajoissa. 

 

Aloitusluennolla sovitun käytännön mukaan esseen saa palauttaa seuraavilla kielillä: 

• suomeksi 

• på svenska 

• in English 

• По-русски  (helpoilla lauserakenteilla ja sanastolla...) 

 

 

Huom!  

Kurssi ei ole tieteellisen kirjoittamisen kurssi, joten varsinaista tieteellistä tuotosta ei vaadita. Hyvin 

perusteltu mutu-pohdiskelukin on siis hyväksyttävää... silti lähteisiin viittaaminen on oman 

oppimisen kannalta suositeltavaa. 

 

Mahdollisista virheistä kurssiin liittymättömissä asiatiedoissa (esim. viestinnän teoria) ei rankaista, 

tärkeää on oman pohdinnan harjoittaminen. On silti suositeltavaa yrittää omaksua valitut aiheet ja 

käyttämänsä lähteet oikein. 
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Essee-tehtävien palautus 

 

 

Tehtävät saa palauttaa joko kerralla tai yksitellen, oman valinnan mukaan. 

 

 

Tehtävät lähetetään sähköpostin liitteenä kurssin opettajalle (Sauli Nurmi). 

Laita CC-vastaanottajakenttään myös kurssiassistentti (Mikko Vuorinen). 

 

 

Esseistä ei anneta mallivastauksia. 

Halutessaan opiskelija voi saada pienimuotoista henkilökohtaista rakentavaa palautetta, tästä 

kannattaa mainita viestissä, jonka liitteenä tehtävän lähettää. 

 

 

LAITA OPISKELIJANUMEROSI NÄKYVILLE JOKO ESSEISIIN  

TAI SÄHKÖPOSTIVIESTIIN!!! 
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AIHE 1: 

 

VERKKOTEKNIIKOIDEN VAIKUTUS VIESTINTÄÄN 

 

 

Postmoderni mediatutkija Marshall McLuhan on todennut seuraavasti: 

”The medium is the message.” 

(Viestin/viestintäkanava on viesti.) 

 

McLuhan tarkoittaa tällä Playboy(!)-lehdessä antamallaan kommentilla, että viestintäkanavan (esim. 

Internet) vaikutus sisältöön on niin suuri, että se vaikuttaa siihen, miten viestitään ja minkä sanoman 

viestit välittävät. 

Tämä on vastakkainen käsitys kuin esim. legendaarisen Claude Shannonin viestintäkanava-malli, 

jossa kanava on vain tekninen tapa välittää viesti. 

 

 

Pohdiskele näiden näkemysten ja tällä kurssilla omaksumiesi teknisten tietojen (HTML-koodaus 

yms.) pohjalta sitä, mitä verkkoviestintä mielestäsi on, miten verkko vaikuttaa viestintään ja onko 

koko kysymys oleellinen kieliteknologisesta näkökulmasta. 

 

 

Suositeltavaa (ei pakollista) taustamateriaalia: 

Mörä, Tuomo – Salovaara-Moring, Inka – Valtonen Sanna (toim.): 

Mediatutkimuksen vaeltava teoria  

(erityisesti sivut 145-152) 
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AIHE 2: 

 

MOBIILIVIESTINTÄ JA SIVUNKUVAUSKIELISET SISÄLLÖT 

 

 

Nykyiset puhelimet ja kommunikaattorit osaavat näyttää (ainakin jollain tapaa) sivunkuvauskielistä 

sisältöä perusstandardeilla (esim. HTML), sekä omilla erityisratkaisuillaan (WML, yms.). 

 

Seuraavan asian pitäisi olla tuttua: 

 

”Tarve luonnollisen kielen käyttämiseen vuorovaikutuksessa ei siten ole 

ilmeinen, vaan voi syntyä kahdesta syystä: (1) käyttäjä on poissa työpöytänsä 

äärestä ja hänellä on mukanaan vain niin pieni laite, että siinä ei ole kunnon 

näppäimistöä, hiirtä eikä isoa ruutua, tai (2) sovellus on aidosti mutkikkaampi 

ja erilainen kuin yllä mainitut vakiosovellukset.  

 

Edellinen tilanne koskee luonnollisesti matkapuhelinta, joka on pieni ja sille 

on hankala tehdä mitään muuta kuin puhua sille ja kuunnella sieltä puhetta. 

Useimmat sovellukset ovat luontaisesti vuorovaikutteisia, jos niitä ohjataan 

puheella.” 

(Kimmo Koskenniemi: Johdatus kieliteknologiaan (2004), 
Luku 5: Vuorovaikutus luonnollisella kielellä ihmisen ja koneen välillä, 
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2004s/ctl190/kt-johd-ia-art/) 
 
 

Pohdiskele johdantokurssilla sekä tällä kurssilla oppimiesi asioiden pohjalta mobiilien ohjelmien ja 

verkkosivujen koodaukseen liittyvää problematiikkaa. Onko joitain asioita, joita tulee erityisesti 

huomioida, kuten kuvien, taustavärien, fonttien yms. valinnat...? 

Ovatko puhelinvalmistajat (kuten Nokia) vai kriittisemmät tahot (kuten Koskenniemi, yllä) oikeassa 

siinä, että puhelin soveltuu/ei sovellu sivunkuvauskielillä toimivaan verkkoviestintään (eli 

selväkielisemmin: WWW-selailuun)? 
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AIHE 3: 

 

SIVUNKUVAUSKIELET JA SELAIMET HISTORIALLISESSA KONTEKSTISSA 

 

 

Ennen oli selaimet puuta ja nörtit rautaa. Nyt on kaikki toisin. 

 

Internetin alkuaikoina sivunkuvauskielten ja selainten suhde oli ongelmallinen. Jokainen selain 

tulkitsi sivunkuvauksen oman näköisenään sivuna. Nykyään valtaosa selaimista toimii samalla 

tavalla. Myös standardoidut ratkaisut ovat nykyään suuremmassa arvossa kuin ennen vanhaan 

(muinaisuudessa esim. selainkohtaiset, ei-yhteensopivat HTML-kielen laajennukset). 

 

Pohdiskele asemaasi sivunkuvauskielten innokkaana opiskelijana. 

Onko helpompaa omaksua jossain määrin yhdenmukaiset ja standardoidut, mutta määrällisesti 

runsaslukuisemmat verkkotekniset ratkaisut vai oliko ennen kaikki paremmin, kun varsinaisia 

standardeja oli vähemmän ja selainkohtaisia ”kerhoja” (josta osoituksena esim. vanhat ”Best viewed 

with [selaimen nimi]”-kuvakkeet kotisivuilla) enemmän? 

Voit heittäytyä myös futurologiksi... mihin suuntaan uskoisit ja toivoisit kehityksen kulkevan? 

Onko moninaisuus rikkautta vai pitääkö sivunkuvauskielissä olla yksi universaali ratkaisu, jonka 

ympärille kaikki rakentuu? 

 

 

Suositeltavaa (ei pakollista) taustamateriaalia: 

http://www.quirksmode.org/browsers/history.html 

http://www.ericsink.com/Browser_Wars.html 

http://www.tomandmaria.com/tom/Writing/ProtocolsForProfitDRAFT.pdf 
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AIHE 4: 

 

HTML, XHTML JA TIETOTEKNOLOGINEN KONVERGENSSI 

 

 

Sanalla konvergenssi tarkoitetaan prosessia, jossa eri laitteet lähestyvät toisiaan ja niiden välinen 

ero tulee häilyvämmäksi; esim. pelikonsolilla voi surffata netissä, tietokoneella katsoa 

televisiolähetyksiä... 

 

Seuraava lainaus on Wikipedia XHTML-artikkelista: 

“The need for a reformulated version of HTML was felt primarily because World 

Wide Web content now needs to be delivered to many devices (like mobile devices) 

apart from traditional desktop computers, where extra resources cannot be 

devoted to support the additional complexity of HTML syntax. In practice, 

however, HTML-supporting browsers for such constrained devices have emerged 

faster than XHTML support has been added to the desktop browser with the largest 

market share.” 

(http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML) 
 
 

Etsi sopivia HTML:n ja XHTML:n välistä eroa käsitteleviä lähteitä – siis sellaisia, jotka käsittelevät 

eroja standardien käytön, käyttötarkoitusten ja periaatteiden suhteen, ei erilaisen koodin, erilaisen 

kirjoitusasun tai vastaavan teknisen toteutuksen suhteen.  

 

Pohdiskele mitä etua tai haittaa XHTML:stä on suhteessa HTML:ään.  
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AIHE 5: 

 

WWW-SUUNNITTELUN PARADIGMAT 

 

 

Kun Sauli opetti syksyllä 2007 yläasteelle tietotekniikkaa, oli eräs kotitehtävä pohdiskella WWW:n 

hyviä ja huonoja puolia. Henna (nimi muutettu) seiskaluokalta vastasi seuraavasti: 

 

Hyviä asioita Huonoja asioita 

Niiltä voi saada paljon tietoa Hakkerit voivat hakkeroida ihmisten tietoja 

Voi pitää yhteyttä kavereihin/sukulaisiin Sieltä voi tulla viruksia 

Sieltä löytyy eri kauppojen aukioloajat Sivut voivat olla niin kivoja että roikkuu 

niillä joka päivä ja tulee niistä riippuvaiseksi 

 

Pohdiskele Hennan vastauksen innoittamana, että mikä on tasapaino informatiivisten ja ”liian 

kivojen” sivujen välillä. Peilaa kurssilla oppimiasi asioita, kuten HTML:ää ja muita 

sivunkuvaustekniikoita ja näihin liittyviä aputekniikoita (esim. Flash, jota ei käsitellä kurssilla). 

 

Mahdollisia pohdintoja:  

• Vaikuttaako valittu tekniikka (esim. käytettyjen tagien luonne) sivujen informatiivisuuteen 

tai ”kivouteen”?  

• Millä tavoin WWW-suunnittelun kautta voi vaikuttaa sivun vetovoimaan ja 

lähestyttävyyteen? 

• Voit myös esittää esimerkkejä informatiivisista tai addiktiivisista sivuista sekä harrastaa 

näiden käyttämien koodausratkaisujen analysointia. 
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AIHE 6: 

 

INTERNETIN JULKISOT 

 

 

Viestintätutkimuksessa on aikojen saatossa alettu erottaa median yleisöt kahteen ryhmään: 

yleisöön (audience) ja julkisoon (public). Periaatteessa ensin mainittu on passiivinen seuraaja, 

jälkimmäinen aktiivinen osallistuja. 

Kurssin ensi viikolta tuttu Wikipedia mahdollistaa esimerkiksi tiedon passiivisen vastaanottamisen, 

mutta myös sen aktiivisen tuottamisen. 

 

Pohdiskele sivunkuvauskielten vaikutusta yleisöön tai julkisoon kuulumisen kannalta. Voidaanko 

(X)HTML nähdä luku- tai kielitaitona, joka on kriittisen tärkeä sen suhteen, kuuluuko yleisöön tai 

julkisoon? 

Mikä on sivunkuvauskielten ”lukutaidon” suhde perinteiseen lukutaitoon, miten nämä asiat 

vaikuttavat ns. tietoyhteiskunnan osana olemiseen? 

Koetko oman asemasi joko yleisössä tai julkisossa muuttuvan jollain tapaa, kun (toivon mukaan) 

opit viikko viikolta enemmän asiaa sivunkuvauskieliin liittyen? 

 

 

Suositeltavaa (ei pakollista) taustamateriaalia: 

Viestinnän yleisöä ja julkisoa koskevat kirjat ja kirjoitukset. 

 

Jotain ajateltavaa aiheeseen liittyen voi tarjota myös seuraava: 

Nurmi, Sauli:  

Piileskelijät – verkon hiljaiset läsnäolijat 

TKTL, kandidaatin tutkielma 2007 

(Pyydä sähköpostitse, ei julkisesti jaossa eräiden aukiolevien byrokraattisten seikkojen johdosta.) 


