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Opasraportti

HuTK - Suomen kieli (2017 - 2018)

Suomen kieli 

 

Osoite: Suomen kieli, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi.

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

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Suomen kieli on yksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineista. Se muodostaa kirjallisuuden kanssa 
yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa. Vastaavasti toiseen aineeseen saa automaattisesti 
sivuaineoikeuden.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja 
osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös 
suorittamalla sivuaineena suomen kielen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen 
vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Muiden kuin kirjallisuuden pääaineopiskelijoiden on osallistuttava lähtötasokokeeseen saadakseen sivuaineen opinto-
oikeuden suomen kieleen. Lähtötasokoe järjestetään vuosittain uusien opiskelijoiden valintakokeen yhteydessä 
toukokuussa. Ilmoittautumisohjeet kokeeseen ovat oppiaineen verkkosivulla kohdassa Hae opiskelijaksi.

Mahdollisista korvaavista suorituksista (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, AHOT) 
neuvotellaan yliopistonlehtori Katja Västin kanssa.

Opintoneuvonta

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien pääaineopiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja 
tutustumistilaisuus, jossa opiskelijat saavat omaopettajan. Hänen kanssaan on mahdollisuus keskustella opintoihin 
liittyvistä kysymyksistä, kuten henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista (HOPS). Opintoneuvontaa antavat 
omaopettajien lisäksi opintojaksoista vastaavat opettajat.

Katsaus oppiaineeseen

Suomen kieli pääaineena

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen 
käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa 
sosiolingvistiikka, kohteenaan suomen kielen lisäksi myös muut pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot, 
vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen semantiikka sekä oppijankielen tutkimus. Tutkimusaineistojen valinnassa 
painottuu pohjoinen näkökulma. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti 
Pohjois-Suomen tarpeisiin. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. On 
hyvä tietää etukäteen, että kielentutkimus abstraktisuudessaan vaatii kykyä, joka ei välttämättä ole tekemisissä 
käytännöllisen kielitaidon kanssa.

Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy 
myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina 
tohtorintutkintoon asti.

http://www.oulu.fi/suomenkieli/
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Suomen kieli sivuaineena

Suomen kieli kuuluu pakollisena sivuaineena niille kirjallisuuden pääaineopiskelijoille, jotka aikovat äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajiksi. Suomi on hyvä sivuaine myös esimerkiksi vieraiden kielten, historian ja 
informaatiotutkimuksen opiskelijoille sekä luokanopettajiksi opiskeleville.

Opinnot ovat samat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille, mutta aineopintojen kokonaisuudessa suomen kielen 
pääaineopiskelijat ja ne sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine, suorittavat seuraavat jaksot:

                      Viron alkeiskurssi 5 op
                      Fennistiikan teoriat ja metodit 5 op

Muut sivuaineopiskelijat (pääaineena esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai historia sekä luokanopettajaopiskelijat) 
suorittavat edellä mainittujen sijasta kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista heti suomen 

 seuraavat kaksi opintojaksoa:kielen opintojen alussa

                      Suomen kielen rakenne 5 op
                      Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op

Sijoittuminen työelämään

Oppiaine ei yksin valmista mihinkään ammattiin, vaan suomen kielen opintojen lisäksi tutkintoon tarvitaan sivuaineita, 
jotka opiskelija valitsee sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän aikoo.

Suomen kielen pääaineopiskelijoista suuri osa valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi perusasteelle ja 
lukioon. Heidän pitää valita sivuaineekseen kirjallisuus sekä tulla hyväksytyksi suorittamaan opettajan pedagogiset 
opinnot (ks. opinto-oppaan kohta Opettajankoulutus). Lisäksi on suoritettava 10 opintopistettä puheviestinnän 
opintoja (opintojaksot Viestintätaidot ja vuorovaikutus sekä Viestintäosaaminen ja -ohjaaminen).

Osa pääaineopiskelijoista työllistyy suomen kielen ja viestinnän opettajiksi esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin tai 
ammattikorkeakouluihin. Sivuaineena voi opiskella oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) (ks. opinto-
oppaan kohta Suomi toisena ja vieraana kielenä). S2-perusopinnot on mahdollista sisällyttää suomen kielen 
syventäviin opintoihin.

Osa suomen kieltä opiskelevista sijoittuu toimittajiksi, tiedottajiksi tai kustannustoimittajiksi. Pieni osa valmistuneista 
sijoittuu tutkijoiksi. Suomen kielen opiskelijat, jotka eivät suuntaudu opettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti. 
Valmistuneet suomen kielen maisterit ovat yleensä sijoittuneet työelämään hyvin. Toimitus- ja tiedotusalalle 
suuntautuville suositellaan kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiä työelämäopintoja, joista voi sivuaineena 
suorittaa myös perusopintokokonaisuuden.

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Sivuaineiden valinta

Aineenopettajakoulutukseen haluavat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (60 op) ja 
aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Lisäksi äidinkielenopettajan kelpoisuuteen kuuluu kieli- ja 
viestintäopintoihin sisältyvät puheviestinnän opinnot (10 op, opintojaksot Viestintätaidot ja vuorovaikutus sekä 
Viestintäosaaminen ja -ohjaaminen).

Usein yllättävät ja omaperäiset aineyhdistelmät voivat olla hedelmällisiä, ja muiden kuin opettajiksi suuntautuvien 
opiskelijoiden tutkinnot muodostuvatkin hyvin erilaisiksi sivuainevalintojen mukaan. Suositeltavia sivuaineita ovat 
esimerkiksi yleinen kielitiede, suomi toisena ja vieraana kielenä, vieraat kielet, kirjallisuus, viestintä, työelämäopinnot 
sekä useat historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman aineet. Kannattaa selvittää etukäteen, mitkä 
oppiaineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineeksi ja mitkä vaativat osallistumisen lähtötasokokeeseen. Tärkeä 
sivuaine on myös yrittäjyysopinnot, jotka järjestää Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja jotka ovat humanisteille 
vapaa sivuaine.

 Opiskelujärjestys

Opinnot etenevät järjestyksessä siten, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija voi aloittaa aineopinnot ja näiden 
jälkeen syventävät opinnot. Jokaisen opintojakson kohdalla on erikseen kerrottu, mitä jaksoja sen menestyksellinen 
suorittaminen edellyttää. Perus- ja aineopintokokonaisuudet koostaa yliopistonlehtori Niina Kunnas ja syventävät 
opinnot professori Harri Mantila. Oppiaine rohkaisee opiskelijoita osallistumaan vaihto-ohjelmiin ja suorittamaan osan 
opinnoistaan ulkomailla.
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Verkko-opiskelu

Osan perus- ja aineopintojen sisällöistä voi opiskella myös itsenäisesti verkkokursseina tai suorittaa kirjatenttinä. 
Verkkokurssit sijaitsevat www-pohjaisessa Optima-työtilassa, johon opiskelijat pääsevät omilla tunnuksillaan. 
Useimpiin verkkokursseihin kuuluu kampuksella läsnäoloa vaativa tentti tai muu suoritus. Verkko-opiskelua 
hyödynnetään myös kurssien monimuoto-opiskelussa.

Opetusohjelma

Opetusohjelma on WebOodissa, jossa opiskelija näkee kaikki tarjolla olevat opinnot. Valinnaisista opintojaksoista, 
esimerkiksi vierailuluennoista, ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla. Opintojaksokuvauksissa mainitut periodit 
ajoittuvat lukuvuoteen siten, että periodit 1 ja 2 ovat syyslukukaudella ja periodit 3 ja 4 kevätlukukaudella.

Tentit ja niihin ilmoittautuminen

Useimpiin opintojaksoihin kuuluu tentin suorittaminen, vaikka suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain. Tenttien 
lisäksi myös esseet ja oppimispäiväkirjat ovat käytössä.

Luentoja sisältävien opintojaksojen tenttitilaisuuksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kirjatenttinä suoritettavia 
opintojaksoja varten on ilmoittauduttava tiedekunnan tenttitilaisuuteen WebOodissa vähintään kymmenen päivää 
ennen varsinaista tenttipäivää. Tiedekunnan tenttipäivät on kerrottu tiedekunnan www-sivuilla ja WebOodissa. 
Tenttitulokset ovat nähtävillä sähköisessä opintorekisterissä WebOodissa ja ilmoitustaululla.

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän 
tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen kehityksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella tekstejä 
kielitieteen näkökulmasta.

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan käsitteitä ja teorioita erilaisten 
kielenilmiöiden tarkasteluun. Hän kirjoittaa sujuvasti erilaisia tekstejä. Hän pystyy myös vertailemaan suomen kieltä 
viroon. Hänellä on valmius tulevassa pro gradu -työssään tutkia oppiaineen profiiliin kuuluvia aiheita.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielestä oppimiaan tietoja suhteellisen vaativien 
tutkimusaineistojen analysointiin. Hän pystyy kommentoimaan alansa tieteellistä keskustelua ja tekemään 
johtopäätöksiä tutkimuksen pohjalta. Hän tuntee suomen kielen historian.

Suomen kielen opinnot koostuvat viidestä moduulista, jotka ovat teksti, kehitys ja vaihtelu, kielioppi, tutkimus ja 
valinnaiset jaksot.

 

TEKSTI

20 OP

KEHITYS JA 
VAIHTELU

20 OP

KIELIOPPI

20 OP

TUTKIMUS

65 OP

VALINNAISET 
JAKSOT

25 OP

Kielenhuolto

5 op

 

Tekstioppi

5 op

Kielen kehitys ja 
vaihtelu

5 op

Äänne- ja 
muoto-oppi

5 op

 

Lauseoppi

5 op

PERUSOPINNOT

25 OP

Tekstilajit ja 
kirjoittaminen

Viron alkeiskurssi Sanasto ja 
nimistö

Kandidaatintutkielma

10 op
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5 op

 

Kielikonsulttikurssi

5 op

5 op

 

Murteet ja 
nykypuhekieli

5 op

5 op

 

Semantiikka

5 op

(pääaine-
opiskelijoille)

 

Fennistiikan teoriat 
ja metodit

5 op

AINEOPINNOT

45 OP

(sivuaineopis-
kelijoilla 35 op)

Kielihistoria

5 op

Graduseminaari

10 op

 

Pro gradu
-tutkielma

40 op

Valinnaisia 
opintojaksoja

25 op

SYVENTÄVÄT 
OPINNOT

80 OP

YHTEENSÄ

150 OP

 

Opintojaksot

Perusopinnot, 25 op:

694928Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (suomen kieli), 0 op

694937P Kielenhuolto, 5 op

694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op

694941P Tekstioppi, 5 op

694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op

694940P Lauseoppi, 5 op

Aineopinnot, 45 op:

694929Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (suomen kieli), 0 op

694942A Tekstilajit ja kirjoittaminen, 5 op

694944A Murteet ja nykypuhekieli, 5 op

694945A Sanasto ja nimistö, 5 op

694946A Semantiikka, 5 op

694961A Kielikonsulttikurssi, 5 op

Pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine:

694943A Viron alkeiskurssi, 5 op
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694947A Fennistiikan teoriat ja metodit, 5 op

 

Sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena muu kuin kieliaine (esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai 
historia sekä luokanopettajaopiskelijat, nämä jaksot suoritetaan kuitenkin heti suomen kielen opintojen 
alussa):

694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op

694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Vain pääaineopiskelijat:

694914A Kandidaatintutkielma, 10 op

694916A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

694930Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

694952S Kielihistoria, 5 op

694956S Graduseminaari, 10 op

694922S Pro gradu -tutkielma, 40 op

25 op valinnaisia opintoja seuraavista:

694954S Syventävien opintojen tentti, 5 op

694962S Viron jatkokurssi, 5 op

683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi,5 op (ks. opinto-oppaan kohta Pohjoissaame vieraana kielenä)

683401P Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op

0–25 op tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja)

0–25 op yleisen kielitieteen opintoja (ks. opinto-oppaasta yleisen kielitieteen tutkintovaatimukset)

0–25 op S2-opintoja (ks. opinto-oppaasta suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen tutkintovaatimukset)

694955S Valinnaisia opintojaksoja 1, 5 op

694957S Valinnaisia opintojaksoja 2, 5 op

694925S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op

 

 

 

Tutkintorakenteet
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FM-tutkinto/suomen kieli

Tutkintorakenteen tila: arkistoitu

Lukuvuosi: 2017-18

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2017

Suomen kielen syventävät opinnot (vähintään 80 op)

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Kaikille pakolliset opintojaksot

694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op
694952S: Kielihistoria, 5 op
694956S: Graduseminaari, 10 op
694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op

25 op valinnaisia opintoja seuraavista: Syventävien opintojen tentti, Viron jatkokurssi, Pohjoissaamen 
alkeiskurssi (ks. opinto-oppaan kohta Pohjoissaame vieraana kielenä), Pohjoissaamen jatkokurssi, 0-25 op 
tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja), 0-25 op yleisen kielitieteen 
opintoja (ks. opinto-oppaasta yeisen kielitieteen tutkintovaatimukset), 0-25 op S2-opintoja (ks. opinto-
oppaasta suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen tutkintovaatimukset), valinnaisia opintojaksoja 1 tai 
valinnaisia opintojaksoja 2.

694954S: Syventävien opintojen tentti, 5 op
694962S: Viron jatkokurssi, 5 op
683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op
683401P: Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op
694955S: Valinnaisia opintojaksoja 1, 5 op
694957S: Valinnaisia opintojaksoja 2, 5 op

Muut opinnot (vähintään 35 op)

Valitse tähän muita opintoja siten, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 120 - 130 op.

Kieli- ja viestintäopinnot, 5 op (vähintään 5 op)

695112P: Viestintäosaaminen ja ohjaaminen, 5 op

FM-tutkinto/suomen kieli/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2017-18

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2017

Suomen kielen syventävät opinnot (vähintään 80 op)

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Kaikille pakolliset opintojaksot

694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op
694952S: Kielihistoria, 5 op
694956S: Graduseminaari, 10 op
694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op
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25 op valinnaisia opintoja seuraavista: Syventävien opintojen tentti, Viron jatkokurssi, Pohjoissaamen 
alkeiskurssi (ks. opinto-oppaan kohta Pohjoissaame vieraana kielenä), Pohjoissaamen jatkokurssi, 0-25 op 
tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja), 0-25 op yleisen kielitieteen 
opintoja (ks. opinto-oppaasta yeisen kielitieteen tutkintovaatimukset), 0-25 op S2-opintoja (ks. opinto-
oppaasta suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen tutkintovaatimukset), valinnaisia opintojaksoja 1 tai 
valinnaisia opintojaksoja 2.

694954S: Syventävien opintojen tentti, 5 op
694962S: Viron jatkokurssi, 5 op
683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op
683401P: Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op
694955S: Valinnaisia opintojaksoja 1, 5 op
694957S: Valinnaisia opintojaksoja 2, 5 op

Muut opinnot

Aineenopettajaksi valmistuvien sivuaineopinnot/muut opinnot koostuvat 30 op:n pedagogisista opinnoista ja 5 op:n 
vapaavalintaisesta opintojaksosta. Pedagogiset opinnot (30 op) suoritetaan 1. vuoden syksyllä.

Hae tähän opettajan pedagogiset opinnot (A251104) ja vapaavalintainen opintojakso 5 op.

Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 5 op)

695112P: Viestintäosaaminen ja ohjaaminen, 5 op

HuK-tutkinto/suomen kieli

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2017-18

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2017

Suomen kielen perusopinnot (vähintään 25 op)

A110401: Suomen kieli, perusopinnot, 25 op
Kaikille pakolliset opintojaksot

694937P: Kielenhuolto, 5 op
694938P: Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
694941P: Tekstioppi, 5 op
694939P: Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
694940P: Lauseoppi, 5 op

Suomen kielen aineopinnot (vähintään 45 op)

A110402: Suomen kieli, aineopinnot, 45 op
Pakollisuus

694942A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 5 op
694944A: Murteet ja nykypuhekieli, 5 op
694945A: Sanasto ja nimistö, 5 op
694946A: Semantiikka, 5 op
694961A: Kielikonsulttikurssi, 5 op

Pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine:
694943A: Viron alkeiskurssi, 5 op
694947A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 5 op

Vain pääaineopiskelijat:
694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op
694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op
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Sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena muu kuin kieliaine (esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai historia 
sekä luokanopettajaopiskelijat, nämä jaksot suoritetaan kuitenkin heti suomen kielen opintojen alussa):

694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Sivuaineen perusopinnot (vähintään 25 op)

Pakollinen: Vähintään yhden sivuaineen perusopinnot 25 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 25 op)

Vieras kieli: Lisätietoa osoitteesta . Muut kielivaihtoehdot voi tarkistaa http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk
kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta. Taitotaison kirjallisessa ja suullisessa kielitaidossa on molemmissa 
oltava vähintään B1.

902160Y: Academic English for Humanities, 2 - 5 op
694958Y: Suomen kielen rakenne, 5 op
901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op
695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op
694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Muut opinnot

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

HuK-tutkinto/suomen kieli/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2017-18

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2017

Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 25 op)

695111P Viestintätaidot ja vuorovaikutus -kurssi suositellaan suoritettavaksi jo kandidaatintutkintovaiheessa (3. 
vuosi, syyslukukausi). Vaihtoehtoisesti kurssin voi sijoittaa maisterintutkintoon.

 

Vieras kieli: Lisätietoa osoitteesta  Muut kielivaihtoehdot voi tarkistaa http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk.
kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta. Taitotason kirjallisessa ja suullisessa kielitaidossa on molemmissa 
oltava vähintään B1.

902160Y: Academic English for Humanities, 2 - 5 op
694958Y: Suomen kielen rakenne, 5 op
901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op
695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op
694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Suomen kielen perusopinnot (enintään 25 op)

A110401: Suomen kieli, perusopinnot, 25 op

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk.
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Kaikille pakolliset opintojaksot
694937P: Kielenhuolto, 5 op
694938P: Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
694941P: Tekstioppi, 5 op
694939P: Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
694940P: Lauseoppi, 5 op

Suomen kielen aineopinnot (vähintään 45 op)

A110402: Suomen kieli, aineopinnot, 45 op
Pakollisuus

694942A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 5 op
694944A: Murteet ja nykypuhekieli, 5 op
694945A: Sanasto ja nimistö, 5 op
694946A: Semantiikka, 5 op
694961A: Kielikonsulttikurssi, 5 op

Pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine:
694943A: Viron alkeiskurssi, 5 op
694947A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 5 op

Vain pääaineopiskelijat:
694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op
694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op

Sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena muu kuin kieliaine (esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai historia 
sekä luokanopettajaopiskelijat, nämä jaksot suoritetaan kuitenkin heti suomen kielen opintojen alussa):

694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Opettajan pedagogisia opintoja (enintään 30 op)

Aineenopettajaksi valmistuvat suorittavat 3. vuoden keväällä pedagogisia opintoja 30 op (A251103).

Kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op)

Hae tähän kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Ei opintojaksokuvauksia.
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Kaikille pakolliset opintojaksot

694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

694952S: Kielihistoria, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. tai 4. vuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmää erityisesti 
itämerensuomalaisiin kieliin.

Sisältö:

Suomen kielen kehityksen vaiheet, historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmä.

Järjestämistapa:

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

Toteutustavat:

Luennot (30 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (105 tuntia) tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Murteet ja nykypuhekieli

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali  kirjatenttinä Häkkinen 1996: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (SKS) ja tai
Lehtinen 2007: Kielen vuosituhannet (SKS).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti

Arviointiasteikko:

0–5
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Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

694956S: Graduseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. tai 5. lukuvuosi, 1.–3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee analysoimaan oman tutkimusalansa aikaisempaa tutkimusta. Hän osaa arvioida 
kriittisesti oman pro gradu -työnsä teoreettista ja metodista lähdekirjallisuutta ja yhdistellä sitä oman 
tutkimuksensa näkökulmasta. Opiskelija osaa kommentoida olemassa olevaa tutkimustietoa ja tieteellistä 
keskustelua. Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida uutta tutkimustietoa omaksumansa teoreettisen ja 
metodisen näkemyksen ja tutkimusaineistonsa pohjalta.

Sisältö:

pro gradu -tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen

Järjestämistapa:

kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

seminaari (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (246 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

suomen kielen perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laadinta, opponointi ja osallistuminen seminaareihin

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila



12

Työelämäyhteistyö:

Ei

694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op / 1080 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.–5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelutapaa ja tutkimusmenetelmiä: hän osaa analysoida 
tutkimusaineistonsa, vertailla tuloksiaan muihin tutkimuksiin, tehdä johtopäätöksiä niistä ja kirjoittaa 
tieteellisen tutkimuksen.

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen

Järjestämistapa:

itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

itsenäistä työskentelyä

Kohderyhmä:

suomen kielen pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edellyttää Graduseminaarin suorittamista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

omaan tutkimukseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tutkielman kirjoittaminen, tarkastusseminaari

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

25 op valinnaisia opintoja seuraavista: Syventävien opintojen tentti, Viron jatkokurssi, Pohjoissaamen 
alkeiskurssi (ks. opinto-oppaan kohta Pohjoissaame vieraana kielenä), Pohjoissaamen jatkokurssi, 0-25 op 
tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja), 0-25 op yleisen kielitieteen 
opintoja (ks. opinto-oppaasta yeisen kielitieteen tutkintovaatimukset), 0-25 op S2-opintoja (ks. opinto-
oppaasta suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen tutkintovaatimukset), valinnaisia opintojaksoja 1 tai 
valinnaisia opintojaksoja 2.

694954S: Syventävien opintojen tentti, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. tai 5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa vertailla tekstin, vaihtelun, kieliopin ja tutkimuksen moduuleissa oppimiaan sisältöjä.

Sisältö:

Oppiaineen ajankohtasilta aloilta valittu tutkimuskirjallisuus.

Järjestämistapa:

Itsenäistä opiskelua.

Toteutustavat:

Itsenäistä opiskelua (135 tuntia).

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Graduseminaari.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Oppimateriaali
1.    Jokin fennistiikan väitöskirja alla mainitusta listasta. Väitöskirjan tulee olla eri alalta kuin opiskelijan 
oma pro gradu -tutkielma.
Mustanoja, Liisa 2011 : Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. 
(verkossa)
Nissilä, Leena 2011: Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. 
(verkossa)
Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen 
analogisuuden ilmentäjinä.
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Sääskilahti, Minna 2007: Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen 
vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. (verkossa)
2. Valikoima Virittäjän artikkeleita
Kielioppia
Helasvuo, Marja-Liisa & Huumo, Tuomas 2010: Mikä subjekti on?
Kirjoittamista
Juvonen, Riitta 2010: Evaluoiva -yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisissä ylioppilasaineissa.että
Nimistöä
Räisänen, Alpo 2010: Kostamo, Onkamo ja muita paikannimiä.
Vuorovaikutusta ja keskustelua
Niemi, Jarkko 2010: Myönnyttelymuotti – erimielisyyttä enteilevä samanmielisyyden konstruktio.
Variaatiota ja muutosta
Palander, Marjatta 2008: Itäsuomalaisten murrepiirteiden muodonsisäinen väistymishierarkia.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laajojen kokonaisuuksien hallintaan.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

-

694962S: Viron jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694962S Viron jatkokurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

viro ja suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja analysoimaan kontrastiivisesti viro-suomi-
näkökulmasta viron kieliopin ja Viron kulttuurin keskeiset osat. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen 
viitekehyksen mukaisen itsenäisen kielitaidon tason B1 kaikilla sen osa-alueilla. Opiskelija osaa käyttää 
viron keskeistä sanastoa.

Sisältö:

viron kielioppi, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet sekä Viro-suomi-kontrastiivinen kielioppi

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (12 tuntia), harjoitukset (28 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (95 tuntia)

Kohderyhmä:

kaikki Oulun yliopiston opiskelijat
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Esitietovaatimukset:

Edellyttää Viron alkeiskurssin suorittamista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Pajusalu ym. 2006: Keelesild; Remes, Hannu 2015: Viron kielioppi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Läsnäolo tai korvaavat tehtävät; tentti ja suullinen kuulustelu, johon luetaan 20 sivua vironkielistä 
kaunokirjallisuutta. Kielioppitentin voi korvata oppimispäiväkirjalla.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maria Frick

Työelämäyhteistyö:

ei

683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Pohjoissaame ja suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1.—2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen ydinkielioppia ja osaa käyttää sitä. Opiskelija 
tuntee perussanaston. Hän osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa 
saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

Sisältö:

Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä 
harjoituksia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Lähiopetusta 48 t.

Oppimateriaali:

Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1–2. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa Weboodista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja harjoitukset

Arviointiasteikko:
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0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683401P: Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683401P Saamen kielen jatkokurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
 

Opetuskieli:

Pohjoissaame ja suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 3.—4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamen keskeistä kielioppia ja 
perussanavarastoa. Hän osaa lukea erityyppisiä tekstejä ja keskustella niiden pohjalta. Opiskelija kehittää 
kurssin aikana myös kirjallista kielenkäyttöään.

Sisältö:

Erilaisia luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia, kielioppia ja tekstin ymmärtämisharjoituksia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua. Lähiopetusta 48 t.

Esitietovaatimukset:

Pohjoissaamen alkeiskurssi suoritettuna.

Oppimateriaali:

Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 2–3. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa WebOodista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kotitentti, harjoitukset

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

694955S: Valinnaisia opintojaksoja 1, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi, viro, englanti

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää ja täydentää pakollisilla opintojaksoilla omaksumiaan taitoja.

Sisältö:

vaihtelee kursseittain

Järjestämistapa:

vaihtelee kursseittain

Toteutustavat:

vaihtelee kursseittain

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

jaetaan erikseen kursseilla

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tentti, luentopäiväkirja tai kirjallisuusreferaatti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

harjoittelua enintään 5 op

694957S: Valinnaisia opintojaksoja 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi, viro, englanti

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää ja täydentää pakollisilla opintojaksoilla omaksumiaan taitoja.

Sisältö:



18

vaihtelee kursseittain

Järjestämistapa:

vaihtelee kursseittain

Toteutustavat:

vaihtelee kursseittain

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

jaetaan erikseen kursseilla

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tentti, luentopäiväkirja tai kirjallisuusreferaatti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

harjoittelua enintään 5 op

695112P: Viestintäosaaminen ja ohjaaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuonna.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa viestintätapahtumassa vaikuttavat tekijät. Hän osaa havainnoida ja 
analysoida vuorovaikutusta ja tuntee puheviestinnän opettamisen ja ohjaamisen erityispiirteet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Kaikki suomen kielen pääaineopiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa 2013 tai sen jälkeen, sekä äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajaksi suuntautuvat muiden pääaineiden opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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puheviestinnän opettaja
Työelämäyhteistyö:
-

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Ei opintojaksokuvauksia.

Kaikille pakolliset opintojaksot

694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

694952S: Kielihistoria, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. tai 4. vuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmää erityisesti 
itämerensuomalaisiin kieliin.

Sisältö:

Suomen kielen kehityksen vaiheet, historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmä.

Järjestämistapa:

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.
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Toteutustavat:

Luennot (30 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (105 tuntia) tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Murteet ja nykypuhekieli

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali  kirjatenttinä Häkkinen 1996: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (SKS) ja tai
Lehtinen 2007: Kielen vuosituhannet (SKS).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

694956S: Graduseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. tai 5. lukuvuosi, 1.–3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee analysoimaan oman tutkimusalansa aikaisempaa tutkimusta. Hän osaa arvioida 
kriittisesti oman pro gradu -työnsä teoreettista ja metodista lähdekirjallisuutta ja yhdistellä sitä oman 
tutkimuksensa näkökulmasta. Opiskelija osaa kommentoida olemassa olevaa tutkimustietoa ja tieteellistä 
keskustelua. Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida uutta tutkimustietoa omaksumansa teoreettisen ja 
metodisen näkemyksen ja tutkimusaineistonsa pohjalta.

Sisältö:

pro gradu -tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen

Järjestämistapa:

kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

seminaari (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (246 tuntia)
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Kohderyhmä:

suomen kielen pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

suomen kielen perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laadinta, opponointi ja osallistuminen seminaareihin

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op / 1080 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.–5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelutapaa ja tutkimusmenetelmiä: hän osaa analysoida 
tutkimusaineistonsa, vertailla tuloksiaan muihin tutkimuksiin, tehdä johtopäätöksiä niistä ja kirjoittaa 
tieteellisen tutkimuksen.

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen

Järjestämistapa:

itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

itsenäistä työskentelyä

Kohderyhmä:

suomen kielen pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edellyttää Graduseminaarin suorittamista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:
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omaan tutkimukseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tutkielman kirjoittaminen, tarkastusseminaari

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

25 op valinnaisia opintoja seuraavista: Syventävien opintojen tentti, Viron jatkokurssi, Pohjoissaamen 
alkeiskurssi (ks. opinto-oppaan kohta Pohjoissaame vieraana kielenä), Pohjoissaamen jatkokurssi, 0-25 op 
tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja), 0-25 op yleisen kielitieteen 
opintoja (ks. opinto-oppaasta yeisen kielitieteen tutkintovaatimukset), 0-25 op S2-opintoja (ks. opinto-
oppaasta suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen tutkintovaatimukset), valinnaisia opintojaksoja 1 tai 
valinnaisia opintojaksoja 2.

694954S: Syventävien opintojen tentti, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. tai 5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa vertailla tekstin, vaihtelun, kieliopin ja tutkimuksen moduuleissa oppimiaan sisältöjä.

Sisältö:

Oppiaineen ajankohtasilta aloilta valittu tutkimuskirjallisuus.

Järjestämistapa:

Itsenäistä opiskelua.

Toteutustavat:

Itsenäistä opiskelua (135 tuntia).
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Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Graduseminaari.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Oppimateriaali
1.    Jokin fennistiikan väitöskirja alla mainitusta listasta. Väitöskirjan tulee olla eri alalta kuin opiskelijan 
oma pro gradu -tutkielma.
Mustanoja, Liisa 2011 : Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. 
(verkossa)
Nissilä, Leena 2011: Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. 
(verkossa)
Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen 
analogisuuden ilmentäjinä.
Sääskilahti, Minna 2007: Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen 
vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. (verkossa)
2. Valikoima Virittäjän artikkeleita
Kielioppia
Helasvuo, Marja-Liisa & Huumo, Tuomas 2010: Mikä subjekti on?
Kirjoittamista
Juvonen, Riitta 2010: Evaluoiva -yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisissä ylioppilasaineissa.että
Nimistöä
Räisänen, Alpo 2010: Kostamo, Onkamo ja muita paikannimiä.
Vuorovaikutusta ja keskustelua
Niemi, Jarkko 2010: Myönnyttelymuotti – erimielisyyttä enteilevä samanmielisyyden konstruktio.
Variaatiota ja muutosta
Palander, Marjatta 2008: Itäsuomalaisten murrepiirteiden muodonsisäinen väistymishierarkia.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laajojen kokonaisuuksien hallintaan.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

-

694962S: Viron jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694962S Viron jatkokurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:
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viro ja suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja analysoimaan kontrastiivisesti viro-suomi-
näkökulmasta viron kieliopin ja Viron kulttuurin keskeiset osat. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen 
viitekehyksen mukaisen itsenäisen kielitaidon tason B1 kaikilla sen osa-alueilla. Opiskelija osaa käyttää 
viron keskeistä sanastoa.

Sisältö:

viron kielioppi, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet sekä Viro-suomi-kontrastiivinen kielioppi

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (12 tuntia), harjoitukset (28 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (95 tuntia)

Kohderyhmä:

kaikki Oulun yliopiston opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edellyttää Viron alkeiskurssin suorittamista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Pajusalu ym. 2006: Keelesild; Remes, Hannu 2015: Viron kielioppi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Läsnäolo tai korvaavat tehtävät; tentti ja suullinen kuulustelu, johon luetaan 20 sivua vironkielistä 
kaunokirjallisuutta. Kielioppitentin voi korvata oppimispäiväkirjalla.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maria Frick

Työelämäyhteistyö:

ei

683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Pohjoissaame ja suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1.—2. periodi

Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen ydinkielioppia ja osaa käyttää sitä. Opiskelija 
tuntee perussanaston. Hän osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa 
saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

Sisältö:

Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä 
harjoituksia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Lähiopetusta 48 t.

Oppimateriaali:

Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1–2. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa Weboodista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja harjoitukset

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683401P: Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683401P Saamen kielen jatkokurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
 

Opetuskieli:

Pohjoissaame ja suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 3.—4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamen keskeistä kielioppia ja 
perussanavarastoa. Hän osaa lukea erityyppisiä tekstejä ja keskustella niiden pohjalta. Opiskelija kehittää 
kurssin aikana myös kirjallista kielenkäyttöään.

Sisältö:

Erilaisia luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia, kielioppia ja tekstin ymmärtämisharjoituksia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua. Lähiopetusta 48 t.

Esitietovaatimukset:

Pohjoissaamen alkeiskurssi suoritettuna.

Oppimateriaali:
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Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 2–3. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa WebOodista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kotitentti, harjoitukset

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

694955S: Valinnaisia opintojaksoja 1, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi, viro, englanti

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää ja täydentää pakollisilla opintojaksoilla omaksumiaan taitoja.

Sisältö:

vaihtelee kursseittain

Järjestämistapa:

vaihtelee kursseittain

Toteutustavat:

vaihtelee kursseittain

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

jaetaan erikseen kursseilla

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tentti, luentopäiväkirja tai kirjallisuusreferaatti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

harjoittelua enintään 5 op

694957S: Valinnaisia opintojaksoja 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -
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Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi, viro, englanti

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää ja täydentää pakollisilla opintojaksoilla omaksumiaan taitoja.

Sisältö:

vaihtelee kursseittain

Järjestämistapa:

vaihtelee kursseittain

Toteutustavat:

vaihtelee kursseittain

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

jaetaan erikseen kursseilla

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tentti, luentopäiväkirja tai kirjallisuusreferaatti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

harjoittelua enintään 5 op

695112P: Viestintäosaaminen ja ohjaaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuonna.
Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa viestintätapahtumassa vaikuttavat tekijät. Hän osaa havainnoida ja 
analysoida vuorovaikutusta ja tuntee puheviestinnän opettamisen ja ohjaamisen erityispiirteet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Kaikki suomen kielen pääaineopiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa 2013 tai sen jälkeen, sekä äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajaksi suuntautuvat muiden pääaineiden opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
puheviestinnän opettaja
Työelämäyhteistyö:
-

A110401: Suomen kieli, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA110401 Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

Kaikille pakolliset opintojaksot

694937P: Kielenhuolto, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694937P Kielenhuolto (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 2. periodi

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

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö:

kielenhuollon perusteet, käsikirjat ja niiden käyttö

Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), kirjallisuus (27 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (80 tuntia) tai 
vaihtoehtoisesti itsenäistä opiskelua (135 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne, Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi sekä Kielen kehitys ja vaihtelu

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali, Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011:  (sivut 9–96) ja kurssilla erikseen Uusi kieliopas
sovittava kirjallisuus.
Kirjatenttiin luetaan verkkomateriaalin lisäksi Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011:  (sivut 9–Uusi kieliopas
96), Kolehmainen, Taru 2014:  (sivut 13–51) sekä Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa
teoksesta Lappalainen, Hanna; Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria 2010: Kielellä on merkitystä. 

 seuraavat artikkelit:Näkökulmia kielipolitiikkaan
Mantila, Harri: Suomalaisen kielenhuollon periaatekeskustelu 1990- ja 2000-luvulla.
Makkonen-Craig, Henna: Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Katja Västi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694938P: Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694938P Kielen kehitys ja vaihtelu (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. periodi
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Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet 
sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Sisältö:

Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, suomalaisen dialektologian perusteet, kirjakielen kehityksen 
pääpiirteet.

Järjestämistapa:

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

Toteutustavat:

Luennot (24 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (111 tuntia).

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Samaan aikaan on suoritettava Suomen kielen rakenne ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi.

Oppimateriaali:

Luennot, verkkomateriaali sekä lisäksi Laakso (1999):  (SKS) ja Häkkinen (1994): Karhunkieli Agricolasta 
 (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519. Kirjatenttinä suorittaville em. kirjallisuuden lisäksi Lehikoinen nykykieleen

1994:  (Finn Lectura), sivut 90–161.Suomea ennen ja nyt

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

694941P: Tekstioppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Maija Saviniemi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694941P Tekstioppi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien 
analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.
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Sisältö:

genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen lukutaidon perusteet

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (26 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (40 tuntia) ja verkko-opintoihin perustuvat ryhmätyöt (69 
tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua ja muuta työskentelyä (135 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maija Saviniemi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694939P: Äänne- ja muoto-oppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694939P Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja 
osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä 
morfologian historiaa.

Sisältö:

suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (30 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (85 tuntia)
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Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne sekä Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Katja Västi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694940P: Lauseoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694940P Lauseoppi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida nykysuomea syntaktisesti ja kykenee näkemyksensä perustellen 
kommentoimaan lauserakenteeseen liittyviä ongelmakohtia.

Sisältö:

suomen kielen lauserakenteen peruskäsitteet, lauseenjäsenfunktiot ja lausetyypit; suomen syntaksin 
ongelmakohtia

Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

Luennot (26 tuntia), harjoitukset (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (83 tuntia) tai itsenäistä verkko-
opiskelua (135 tuntia). Vaihtoehtona on kirjatentti.

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali. Kirjatenttiin luetaan Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso 
suomen kielioppi (§ 438–1002 ja 1144–1196). Teos on vapaasti luettavissa internetissä osoitteesta 
http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

A110402: Suomen kieli, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

Pakollisuus

694942A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Maria Frick

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää Tekstiopin kurssilla oppimaansa tietoa ja osaa soveltaa sitä käytännössä esseessään. 
Lisäksi opiskelija osaa kirjoittaa eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä sekä arvioida toisten kirjoittamia tekstejä 
sisällön, rakenteen ja luettavuuden kannalta.

Sisältö:

essee, mielipideteksti, uutinen, asioimisteksti, kotisivun teksti, Täppä-lehden toimittaminen

Järjestämistapa:
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Lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (10 tuntia), harjoitukset (10 tuntia), itsenäinen työskentely (115 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tekstioppi ja Kielenhuolto

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

kirjoitustehtävät, jotka arvioidaan

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maija Saviniemi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694944A: Murteet ja nykypuhekieli, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa suomen kielen aluemurteet ja niiden keskeiset tuntomerkit sekä osaa analysoida 
nykypuhekielen variaatiota.

Sisältö:

Suomalainen dialektologia ja sosiolingvistiikka.

Järjestämistapa:

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

Toteutustavat:

Luennot (44 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (91 tuntia).

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Kielen kehitys ja vaihtelu, Äänne- ja muoto-oppi, Sanasto ja nimistö.
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Luennot, verkkomateriaali ja Mantila: Murre ja identiteetti ( http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot
), Leino, Hyvönen & Salmenkivi: Mitä murteita suomessa onkaan ( /jutut/2004_322.pdf http://www.

) sekä Nuolijärvi & Sorjonen: Miten kuvata muutosta kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_26.pdf
( )http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

694945A: Sanasto ja nimistö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää suomen kielen perintösana- ja lainasanakerrostumat sekä esitellä etymologisen 
tutkimuksen perusperiaatteet. Lisäksi hän on perehtynyt sananmuodostuksen ja erityisesti johtamisen 
perusteisiin. Nimistöntutkimuksen osalta opiskelija tuntee onomastiikan peruskäsitteet sekä on selvillä 
paikannimi- ja henkilönnimitutkimuksen historiasta ja nykytrendeistä.

Sisältö:

suomen kielen sanaston historia, sananmuodostus (erityisesti johtaminen) sekä paikan- ja henkilönnimistö

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luentoja 32 tuntia sekä omatoimista opiskelua ja tehtävien tekemistä 103 tuntia

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_322.pdf
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_322.pdf
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_26.pdf
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_26.pdf
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf
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Oppimateriaali:

luennoilla jaettava oppimateriaali, joka löytyy myös Optima-työtilasta, ja lisäksi teos Ainiala, Saarelma & 
Sjöblom 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet (sivut 144–347). Kurssikirjan saatavuuden voi tarkistaa tästä 

.linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot, tentti ja kolme kotitehtävää. Vaihtoehtoisesti kirjatentti ja kotitehtävät.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Niina Kunnas

Työelämäyhteistyö:

Ei

694946A: Semantiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida nykyfennistiikassa käytettäviä sana- ja lausesemantiikan teorioita ja 
tutkimusmetodeja.

Sisältö:

semanttiset peruskäsitteet ja kognitiivisen semantiikan pääkohdat

Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

luennot (24 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (111 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua (135 tuntia). 
Vaihtoehtona kirjatentti.

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali ja artikkelipaketti Optimasta. Kirjatenttiin luetaan Haddington & Sivonen (toim.) 2010: 
Kielentutkimuksen modernit klassikot (sivut 1–97); Evans & Green 2006: Cognitive Linguistics. An 
Introduction (sivut 1–362). Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694910A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694910A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694911A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=hea


37

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

694961A: Kielikonsulttikurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. lukuvuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy soveltamaan aiemmin oppimaansa tietoa kirjoittamisesta ja kielenhuollosta siten, että 
kykenee suunnittelemaan kielenhuollon opetusmateriaalia, tarkastamaan ja korjaamaan tekstiä sekä 
antamaan asiantuntijapalautetta kasvokkain. Lisäksi opiskelija pystyy kirjoittamaan tieteellisen tekstin 
pohjalta yleistajuisen artikkelin ja esseen.

Sisältö:

Perehtyminen tekstien korjaamiseen ja palautteenantoon, kokonaisten tekstien tekstinhuolto, 
opetusmateriaalin laatiminen, palautteen antaminen käytännössä, esseen ja yleistajuisen tiedeartikkelin 
kirjoittaminen.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

lähiopetus (24 tuntia), asiakastapaaminen (2 tuntia), työpajan valmistelu (4 tuntia),

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tekstioppi ja Tekstilajit ja kirjoittaminen

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali ja Kielikello-lehdet

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tekstinhuollon ja palautteenannon harjoittelu todellisessa konsulttitilanteessa, kielenhuollon työpajan 
suunnittelu ja toteutus pienryhmässä, kielenhuollon opetusmateriaalin laatiminen, esseen ja yleistajuisen 
tiedeartikkelin kirjoittaminen

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maija Saviniemi
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Työelämäyhteistyö:

ei

Pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine:

694943A: Viron alkeiskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Maria Frick

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694943A Viron alkeiskurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi ja viro

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 1.–2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–
suomi-näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 
kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan 
perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Sisältö:

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, Virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä 
viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (20 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (95 tuntia)

Kohderyhmä:

kaikki Oulun yliopiston opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Pajusalu ym. 2006: Keelesild

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Vaatimuksina läsnäolo tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät ja tentti. Arvosana määräytyy 
tenttituloksen perusteella.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maria Frick

Työelämäyhteistyö:

Ei
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694947A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa hyödyntää fennistisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä oikein ja osaa soveltaa opittuja 
teorioita ja metodeja omassa tutkimuksessaan.

Sisältö:

keskeiset oppiaineen tutkimusprofiiliin kuuluvat fennistiikan teoriat ja metodit

Järjestämistapa:

kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

luentoja ja harjoituksia (26 tuntia) sekä itsenäistä työskentelyä 109 tuntia

Kohderyhmä:

Suomen kielen pääaineopiskelijat sekä ne sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine ja jotka 
suorittavat suomen kielestä syventävät opinnot. Kurssi soveltuu myös

Esitietovaatimukset:

suomen kielen perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali ja erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on hyväksytysti tehty harjoitustyö sekä tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin 
osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

Vain pääaineopiskelijat:

694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. lukuvuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kirjoittaa kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa jotakin kielitieteellistä lähestymistapaa 
kandidaatintutkielmassaan.
Tiedonhankintakurssin suoritettuaan opiskelija: 
- osaa hakea tieteellistä tietoa,
- osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

Sisältö:

tieteellinen tiedonhaku, tutkimussuunnitelman ja tutkielman tekeminen, tieteellinen kirjoittaminen
Tiedonhankintakurssin sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, 
tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden 
arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

johdantoluennot (10 tuntia), kirjaston järjestämä tiedonhakukurssi Tiedonhankintakurssi (Suomen kieli) (10 
tuntia), seminaarit (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (240 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

kaikki suomen kielen perus- ja aineopinnot paitsi Kielikonsulttikurssi

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali
Verkko-oppimateriaali:  http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tutkimussuunnitelma ja tutkielma

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Niina Kunnas
tiedonhankintakurssi: Seija Kulmala ja Anna-Liisa Kärnä

Työelämäyhteistyö:

Ei

694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Ajoitus:

3. vuosi, 3. periodi

Kohderyhmä:

Suomen kielen pääaineopiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa tiedekunnan tenttipäivänä. (Ks. opinto-
oppaan kohta Kypsyysnäyte.)
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

-

Sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena muu kuin kieliaine (esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai historia 
sekä luokanopettajaopiskelijat, nämä jaksot suoritetaan kuitenkin heti suomen kielen opintojen alussa):

694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä, jos kurssi kuuluu pakollisena osana 
opiskelijan tutkintovaatimuksiin. Opintojakso on edellytys muiden yleisen kielitieteen kursseille.
 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. 
Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologia, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja 
uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla

Järjestämistapa:

Luentoja

Toteutustavat:

Luentoja 48 h + itsenäistä työskentelyä 87 h

Kohderyhmä:

Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Oheislukemisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kotitehtävät ja luentokuulustelu

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Santeri Palviainen

Työelämäyhteistyö:

Ei

902160Y: Academic English for Humanities, 2 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
B2/C1 (on the )CEFR scale
Asema:
Obligatory foreign language course for Humanities students who choose English as their foreign language.
Students sign up for ONE group to study Reading for Academic Purposes (RAP) and ONE group to study Academic 
Communication (AC).
Partial exemption, from RAP component of the course (2op/2ECTS) will be granted to students with  or laudatur

 grades from the “long language” matriculation examination. These students should sign eximia cum laude approbatur
up for an Academic Communication group only.
Lähtötasovaatimus:
English must have been the A1 or A2 language at school or equivalent English skills acquired otherwise. If you need 
to take English, but lack this background, please get in touch with the Languages and Communication contact teacher
for your department to discuss individual solutions.
Laajuus:
5 op / 5 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
First-year autumn for students of  and .Swedish information studies
First-year spring for students of , and .history history of science and ideas
Second-year autumn for students of and , and students of .Sami language  culture Finnish language
Students of  and  have the RAP part in your first autumn and your AC part in logopedics anthropology/archeology
their first spring.
Osaamistavoitteet:

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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In the reading skills component of the course, you will learn to read more extensive academic - general or discipline-
specific - text with increased confidence and at sufficient speed and to process it critically. 
In the academic communication component of the course you will focus on developing your academic and 
professional communication skills in English.
Learning outcomes: By the end of the course, you are expected to be able to

distinguish parts of words to infer meanings,
utilize your knowledge of text structure and cohesion markers to understand academic texts,
extract information and learn content from English readings in academic and professional contexts,
appropriate strategies and techniques for communicating effectively in English in an academic context,
present field-related subjects using appropriate academic vocabulary.

Sisältö:
The reading skills component of the course will focus on both reading strategies and vocabulary learning. In the 
academic communication component of the course, skills in oral interaction, including presenting academic topics to 
classmates, are practiced in the classroom, where there is a strong focus on working in pairs and small groups. 
Homework tasks include extensive reading tasks, online listening tasks, writing, and preparation for classroom 
discussions.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
The scope of the course is 5 op (130 hours student workload).
Kohderyhmä:
Students of all humanities programmes (except English philology and German philology)
Esitietovaatimukset:
English must have been the A1 or A2 language at school or equivalent English skills acquired otherwise. If you need 
to take English, but lack this background, please get in touch with the Languages and Communication contact teacher
for your department to discuss individual solutions.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Materials will be provided by the teacher in electronic format or will  be accessible from the university library.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored by . You are required to participate regularly and actively in all continuous assessment
contact teaching provided, and successfully complete all required coursework, as prescribed by the teacher. In 
addition, three lessons, at monthly intervals, will start with a short test on material Reading for Academic Purposes 
covered so far. 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa (all programmes  history and anth/arch), Karen Niskanen (history, anthropologyexcept
/archeology)
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

694958Y: Suomen kielen rakenne, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.
Sisältö:
Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (24 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (99 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-
opiskelua (135) tuntia
Kohderyhmä:
tiedekunnan kieliaineiden opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on suomi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
yliopistonlehtori Katja Västi
Työelämäyhteistyö:
Ei
Lisätiedot:
Suomen kielen pääaineopiskelijat sisällyttävät kurssin kieli- ja viestintäopintoihin.

901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske 
opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian 
sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen 
taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n
/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) TAI YO-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 .http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Ruotsi
Ajoitus:
Arkeologia, historian opettajan sv, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia - 3. vuoden 
syyslukukausi 
Aate- ja oppihistoria, historia - 3. vuoden kevätlukukausi 
Saamelainen kulttuuri, saamen kieli - 2. vuoden syyslukukausi
Englantilainen filologia, germaaninen filologia, suomen kieli - 1. vuoden kevätlukukausi.
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901030Y.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy 
toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja 
ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä 
ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa 
keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä 
esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat).
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja 
terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 2x90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Alakohtainen oppimateriaali, jonka käytöstä opettaja ohjeistaa opintojakson alussa.  
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella. 

Vaihtoehtoiset suoritustavat 
Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/ahot
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja 
testaukseen. 
Ks. arviointikriteerit http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901030Y Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston s-postiosoite, pääaine, lukion 
ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosanasekä mahdollinen ruotsin kielen valmentavan kurssin (901018Y) 
suoritus. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/ahot
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/43648
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Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks. 901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuonna.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa puheviestintätaitoja esiintymisessä ja ryhmäviestinnässä. Hän on 
perehtynyt verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään, puheviestintätapahtumaan sekä esiintymistaidon ja 
ryhmäviestinnän teorioihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat ja ne kirjallisuuden opiskelijat, jotka valmistuvat äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajaksi.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
puheviestinnän opettaja

694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901030Y&html=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä, jos kurssi kuuluu pakollisena osana opiskelijan 
tutkintovaatimuksiin. Opintojakso on edellytys muiden yleisen kielitieteen kursseille.
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa 
soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologia, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen 
aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.
Sisältö:
Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla
Järjestämistapa:
Luentoja
Toteutustavat:
Luentoja 48 h + itsenäistä työskentelyä 87 h
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Oheislukemisto
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kotitehtävät ja luentokuulustelu
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Santeri Palviainen
Työelämäyhteistyö:
Ei

902160Y: Academic English for Humanities, 2 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
B2/C1 (on the )CEFR scale
Asema:
Obligatory foreign language course for Humanities students who choose English as their foreign language.
Students sign up for ONE group to study Reading for Academic Purposes (RAP) and ONE group to study Academic 
Communication (AC).
Partial exemption, from RAP component of the course (2op/2ECTS) will be granted to students with  or laudatur

 grades from the “long language” matriculation examination. These students should sign eximia cum laude approbatur
up for an Academic Communication group only.
Lähtötasovaatimus:
English must have been the A1 or A2 language at school or equivalent English skills acquired otherwise. If you need 
to take English, but lack this background, please get in touch with the Languages and Communication contact teacher
for your department to discuss individual solutions.
Laajuus:
5 op / 5 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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First-year autumn for students of  and .Swedish information studies
First-year spring for students of , and .history history of science and ideas
Second-year autumn for students of and , and students of .Sami language  culture Finnish language
Students of  and  have the RAP part in your first autumn and your AC part in logopedics anthropology/archeology
their first spring.
Osaamistavoitteet:
In the reading skills component of the course, you will learn to read more extensive academic - general or discipline-
specific - text with increased confidence and at sufficient speed and to process it critically. 
In the academic communication component of the course you will focus on developing your academic and 
professional communication skills in English.
Learning outcomes: By the end of the course, you are expected to be able to

distinguish parts of words to infer meanings,
utilize your knowledge of text structure and cohesion markers to understand academic texts,
extract information and learn content from English readings in academic and professional contexts,
appropriate strategies and techniques for communicating effectively in English in an academic context,
present field-related subjects using appropriate academic vocabulary.

Sisältö:
The reading skills component of the course will focus on both reading strategies and vocabulary learning. In the 
academic communication component of the course, skills in oral interaction, including presenting academic topics to 
classmates, are practiced in the classroom, where there is a strong focus on working in pairs and small groups. 
Homework tasks include extensive reading tasks, online listening tasks, writing, and preparation for classroom 
discussions.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
The scope of the course is 5 op (130 hours student workload).
Kohderyhmä:
Students of all humanities programmes (except English philology and German philology)
Esitietovaatimukset:
English must have been the A1 or A2 language at school or equivalent English skills acquired otherwise. If you need 
to take English, but lack this background, please get in touch with the Languages and Communication contact teacher
for your department to discuss individual solutions.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Materials will be provided by the teacher in electronic format or will  be accessible from the university library.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored by . You are required to participate regularly and actively in all continuous assessment
contact teaching provided, and successfully complete all required coursework, as prescribed by the teacher. In 
addition, three lessons, at monthly intervals, will start with a short test on material Reading for Academic Purposes 
covered so far. 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa (all programmes  history and anth/arch), Karen Niskanen (history, anthropologyexcept
/archeology)
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

694958Y: Suomen kielen rakenne, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.
Sisältö:
Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (24 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (99 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-
opiskelua (135) tuntia
Kohderyhmä:
tiedekunnan kieliaineiden opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on suomi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
yliopistonlehtori Katja Västi
Työelämäyhteistyö:
Ei
Lisätiedot:
Suomen kielen pääaineopiskelijat sisällyttävät kurssin kieli- ja viestintäopintoihin.

901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske 
opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian 
sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen 
taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n
/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) TAI YO-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
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pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 
 .http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Arkeologia, historian opettajan sv, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia - 3. vuoden 
syyslukukausi 
Aate- ja oppihistoria, historia - 3. vuoden kevätlukukausi 
Saamelainen kulttuuri, saamen kieli - 2. vuoden syyslukukausi
Englantilainen filologia, germaaninen filologia, suomen kieli - 1. vuoden kevätlukukausi.
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901030Y.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy 
toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja 
ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä 
ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa 
keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä 
esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat).
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja 
terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 2x90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Alakohtainen oppimateriaali, jonka käytöstä opettaja ohjeistaa opintojakson alussa.  
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella. 

Vaihtoehtoiset suoritustavat 
Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/ahot
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja 
testaukseen. 
Ks. arviointikriteerit http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901030Y Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston s-postiosoite, pääaine, lukion 
ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosanasekä mahdollinen ruotsin kielen valmentavan kurssin (901018Y) 
suoritus. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/ahot
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/43648
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901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks. 901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuonna.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa puheviestintätaitoja esiintymisessä ja ryhmäviestinnässä. Hän on 
perehtynyt verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään, puheviestintätapahtumaan sekä esiintymistaidon ja 
ryhmäviestinnän teorioihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat ja ne kirjallisuuden opiskelijat, jotka valmistuvat äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajaksi.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
puheviestinnän opettaja

694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901030Y&html=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä, jos kurssi kuuluu pakollisena osana opiskelijan 
tutkintovaatimuksiin. Opintojakso on edellytys muiden yleisen kielitieteen kursseille.
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa 
soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologia, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen 
aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.
Sisältö:
Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla
Järjestämistapa:
Luentoja
Toteutustavat:
Luentoja 48 h + itsenäistä työskentelyä 87 h
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Oheislukemisto
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kotitehtävät ja luentokuulustelu
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Santeri Palviainen
Työelämäyhteistyö:
Ei

A110401: Suomen kieli, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA110401 Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

Kaikille pakolliset opintojaksot

694937P: Kielenhuolto, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694937P Kielenhuolto (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö:

kielenhuollon perusteet, käsikirjat ja niiden käyttö

Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), kirjallisuus (27 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (80 tuntia) tai 
vaihtoehtoisesti itsenäistä opiskelua (135 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne, Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi sekä Kielen kehitys ja vaihtelu

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali, Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011:  (sivut 9–96) ja kurssilla erikseen Uusi kieliopas
sovittava kirjallisuus.
Kirjatenttiin luetaan verkkomateriaalin lisäksi Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011:  (sivut 9–Uusi kieliopas
96), Kolehmainen, Taru 2014:  (sivut 13–51) sekä Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa
teoksesta Lappalainen, Hanna; Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria 2010: Kielellä on merkitystä. 

 seuraavat artikkelit:Näkökulmia kielipolitiikkaan
Mantila, Harri: Suomalaisen kielenhuollon periaatekeskustelu 1990- ja 2000-luvulla.
Makkonen-Craig, Henna: Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Katja Västi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694938P: Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694938P Kielen kehitys ja vaihtelu (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet 
sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Sisältö:

Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, suomalaisen dialektologian perusteet, kirjakielen kehityksen 
pääpiirteet.

Järjestämistapa:

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

Toteutustavat:

Luennot (24 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (111 tuntia).

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Samaan aikaan on suoritettava Suomen kielen rakenne ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi.

Oppimateriaali:

Luennot, verkkomateriaali sekä lisäksi Laakso (1999):  (SKS) ja Häkkinen (1994): Karhunkieli Agricolasta 
 (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519. Kirjatenttinä suorittaville em. kirjallisuuden lisäksi Lehikoinen nykykieleen

1994:  (Finn Lectura), sivut 90–161.Suomea ennen ja nyt

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

694941P: Tekstioppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Maija Saviniemi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:
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ay694941P Tekstioppi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien 
analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.

Sisältö:

genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen lukutaidon perusteet

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (26 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (40 tuntia) ja verkko-opintoihin perustuvat ryhmätyöt (69 
tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua ja muuta työskentelyä (135 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maija Saviniemi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694939P: Äänne- ja muoto-oppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694939P Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:
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1. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja 
osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä 
morfologian historiaa.

Sisältö:

suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (30 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (85 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne sekä Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Katja Västi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694940P: Lauseoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694940P Lauseoppi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida nykysuomea syntaktisesti ja kykenee näkemyksensä perustellen 
kommentoimaan lauserakenteeseen liittyviä ongelmakohtia.

Sisältö:
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suomen kielen lauserakenteen peruskäsitteet, lauseenjäsenfunktiot ja lausetyypit; suomen syntaksin 
ongelmakohtia

Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

Luennot (26 tuntia), harjoitukset (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (83 tuntia) tai itsenäistä verkko-
opiskelua (135 tuntia). Vaihtoehtona on kirjatentti.

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali. Kirjatenttiin luetaan Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso 
suomen kielioppi (§ 438–1002 ja 1144–1196). Teos on vapaasti luettavissa internetissä osoitteesta 
http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

A110402: Suomen kieli, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

Pakollisuus

694942A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Maria Frick

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
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Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää Tekstiopin kurssilla oppimaansa tietoa ja osaa soveltaa sitä käytännössä esseessään. 
Lisäksi opiskelija osaa kirjoittaa eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä sekä arvioida toisten kirjoittamia tekstejä 
sisällön, rakenteen ja luettavuuden kannalta.

Sisältö:

essee, mielipideteksti, uutinen, asioimisteksti, kotisivun teksti, Täppä-lehden toimittaminen

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (10 tuntia), harjoitukset (10 tuntia), itsenäinen työskentely (115 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tekstioppi ja Kielenhuolto

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

kirjoitustehtävät, jotka arvioidaan

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maija Saviniemi

Työelämäyhteistyö:

Ei

694944A: Murteet ja nykypuhekieli, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:
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Opiskelija tunnistaa suomen kielen aluemurteet ja niiden keskeiset tuntomerkit sekä osaa analysoida 
nykypuhekielen variaatiota.

Sisältö:

Suomalainen dialektologia ja sosiolingvistiikka.

Järjestämistapa:

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

Toteutustavat:

Luennot (44 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (91 tuntia).

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Kielen kehitys ja vaihtelu, Äänne- ja muoto-oppi, Sanasto ja nimistö.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Luennot, verkkomateriaali ja Mantila: Murre ja identiteetti ( http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot
), Leino, Hyvönen & Salmenkivi: Mitä murteita suomessa onkaan ( /jutut/2004_322.pdf http://www.

) sekä Nuolijärvi & Sorjonen: Miten kuvata muutosta kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_26.pdf
( )http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

694945A: Sanasto ja nimistö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää suomen kielen perintösana- ja lainasanakerrostumat sekä esitellä etymologisen 
tutkimuksen perusperiaatteet. Lisäksi hän on perehtynyt sananmuodostuksen ja erityisesti johtamisen 
perusteisiin. Nimistöntutkimuksen osalta opiskelija tuntee onomastiikan peruskäsitteet sekä on selvillä 
paikannimi- ja henkilönnimitutkimuksen historiasta ja nykytrendeistä.

http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_322.pdf
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_322.pdf
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_26.pdf
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_26.pdf
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf
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Sisältö:

suomen kielen sanaston historia, sananmuodostus (erityisesti johtaminen) sekä paikan- ja henkilönnimistö

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luentoja 32 tuntia sekä omatoimista opiskelua ja tehtävien tekemistä 103 tuntia

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

luennoilla jaettava oppimateriaali, joka löytyy myös Optima-työtilasta, ja lisäksi teos Ainiala, Saarelma & 
Sjöblom 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet (sivut 144–347). Kurssikirjan saatavuuden voi tarkistaa tästä 

.linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot, tentti ja kolme kotitehtävää. Vaihtoehtoisesti kirjatentti ja kotitehtävät.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Niina Kunnas

Työelämäyhteistyö:

Ei

694946A: Semantiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida nykyfennistiikassa käytettäviä sana- ja lausesemantiikan teorioita ja 
tutkimusmetodeja.

Sisältö:

semanttiset peruskäsitteet ja kognitiivisen semantiikan pääkohdat

Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694910A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694910A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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luennot (24 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (111 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua (135 tuntia). 
Vaihtoehtona kirjatentti.

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali ja artikkelipaketti Optimasta. Kirjatenttiin luetaan Haddington & Sivonen (toim.) 2010: 
Kielentutkimuksen modernit klassikot (sivut 1–97); Evans & Green 2006: Cognitive Linguistics. An 
Introduction (sivut 1–362). Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

694961A: Kielikonsulttikurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. lukuvuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy soveltamaan aiemmin oppimaansa tietoa kirjoittamisesta ja kielenhuollosta siten, että 
kykenee suunnittelemaan kielenhuollon opetusmateriaalia, tarkastamaan ja korjaamaan tekstiä sekä 
antamaan asiantuntijapalautetta kasvokkain. Lisäksi opiskelija pystyy kirjoittamaan tieteellisen tekstin 
pohjalta yleistajuisen artikkelin ja esseen.

Sisältö:

Perehtyminen tekstien korjaamiseen ja palautteenantoon, kokonaisten tekstien tekstinhuolto, 
opetusmateriaalin laatiminen, palautteen antaminen käytännössä, esseen ja yleistajuisen tiedeartikkelin 
kirjoittaminen.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

lähiopetus (24 tuntia), asiakastapaaminen (2 tuntia), työpajan valmistelu (4 tuntia),

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tekstioppi ja Tekstilajit ja kirjoittaminen

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694911A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=hea
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali ja Kielikello-lehdet

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tekstinhuollon ja palautteenannon harjoittelu todellisessa konsulttitilanteessa, kielenhuollon työpajan 
suunnittelu ja toteutus pienryhmässä, kielenhuollon opetusmateriaalin laatiminen, esseen ja yleistajuisen 
tiedeartikkelin kirjoittaminen

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maija Saviniemi

Työelämäyhteistyö:

ei

Pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine:

694943A: Viron alkeiskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Maria Frick

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694943A Viron alkeiskurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi ja viro

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 1.–2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–
suomi-näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 
kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan 
perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Sisältö:

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, Virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä 
viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (20 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (95 tuntia)

Kohderyhmä:

kaikki Oulun yliopiston opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.



63

Oppimateriaali:

Pajusalu ym. 2006: Keelesild

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Vaatimuksina läsnäolo tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät ja tentti. Arvosana määräytyy 
tenttituloksen perusteella.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maria Frick

Työelämäyhteistyö:

Ei

694947A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. lukuvuosi, 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa hyödyntää fennistisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä oikein ja osaa soveltaa opittuja 
teorioita ja metodeja omassa tutkimuksessaan.

Sisältö:

keskeiset oppiaineen tutkimusprofiiliin kuuluvat fennistiikan teoriat ja metodit

Järjestämistapa:

kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

luentoja ja harjoituksia (26 tuntia) sekä itsenäistä työskentelyä 109 tuntia

Kohderyhmä:

Suomen kielen pääaineopiskelijat sekä ne sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine ja jotka 
suorittavat suomen kielestä syventävät opinnot. Kurssi soveltuu myös

Esitietovaatimukset:

suomen kielen perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali ja erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on hyväksytysti tehty harjoitustyö sekä tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin 
osaamistavoitteisiin.
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Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

Vain pääaineopiskelijat:

694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. lukuvuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kirjoittaa kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa jotakin kielitieteellistä lähestymistapaa 
kandidaatintutkielmassaan.
Tiedonhankintakurssin suoritettuaan opiskelija: 
- osaa hakea tieteellistä tietoa,
- osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

Sisältö:

tieteellinen tiedonhaku, tutkimussuunnitelman ja tutkielman tekeminen, tieteellinen kirjoittaminen
Tiedonhankintakurssin sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, 
tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden 
arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

johdantoluennot (10 tuntia), kirjaston järjestämä tiedonhakukurssi Tiedonhankintakurssi (Suomen kieli) (10 
tuntia), seminaarit (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (240 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

kaikki suomen kielen perus- ja aineopinnot paitsi Kielikonsulttikurssi

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali
Verkko-oppimateriaali:  http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tutkimussuunnitelma ja tutkielma

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Niina Kunnas
tiedonhankintakurssi: Seija Kulmala ja Anna-Liisa Kärnä

Työelämäyhteistyö:

Ei

694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Ajoitus:

3. vuosi, 3. periodi

Kohderyhmä:

Suomen kielen pääaineopiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa tiedekunnan tenttipäivänä. (Ks. opinto-
oppaan kohta Kypsyysnäyte.)
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

-

Sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena muu kuin kieliaine (esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai historia 
sekä luokanopettajaopiskelijat, nämä jaksot suoritetaan kuitenkin heti suomen kielen opintojen alussa):

694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

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

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä, jos kurssi kuuluu pakollisena osana 
opiskelijan tutkintovaatimuksiin. Opintojakso on edellytys muiden yleisen kielitieteen kursseille.
 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. 
Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologia, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja 
uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

Sisältö:

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla

Järjestämistapa:

Luentoja

Toteutustavat:

Luentoja 48 h + itsenäistä työskentelyä 87 h

Kohderyhmä:

Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Oheislukemisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kotitehtävät ja luentokuulustelu

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Santeri Palviainen

Työelämäyhteistyö:

Ei


