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Opasraportti

HuTK - Suomen kieli 2007-2009 (2007 - 2009)

 SUOMEN KIELI

 Suomen kieli pääaineena
Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen 
käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Oppiaineen painoaloja ovat Oulun yliopistossa semantiikka, 
kontrastiivinen tutkimus, sosiolingvistiikka ja suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus. Tutkimusaineistojen 
valinnassa painottuu pohjoinen näkökulma. 

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Oppiaine 
on saavuttanut mainetta erityisesti opetuksen kehittäjänä, ja se on erikoistunut verkko-opetukseen. 

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. 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 opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy 
myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. 

Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti. Yhä useammat maisterit jatkavatkin opintojaan joko 
heti valmistuttuaan tai muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen. 

 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 luokanopettajaksi opiskeleville. 

Kirjallisuuden opiskelijoille suomi on vapaasti valittava sivuaine. Kaikkien muiden on osallistuttava 
lähtötasokokeeseen (ks. seuraava kohta Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen). Mahdollisista korvaavista 
suorituksista neuvotellaan professori Harri Mantilan kanssa. 

Suomen kielen sivuaineopiskelija suorittaa myös kurssit Suomen kielen rakenne (3 op) sekä Yleisen kielitieteen 
peruskurssin (4 op) ja Fonetiikan peruskurssin (3 op). Nämä luetaan heillä aineopintojen valinnaisiin opintoihin, mutta 
opintojaksot suoritetaan kuitenkin jo perusopintoja aloitettaessa. Jos opiskelijan oma pääaine (lähinnä muut 
kieliaineet) edellyttää jo mainittuja opintojaksoja, opiskelija suorittaa valinnaisia opintojaksoja vastaavan määrän (10 
op). 

Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin Fennistiikan teoriat ja metodit vain 1 op:n laajuisena (pääaineopiskelijoilla 5 
op). Kurssi suoritetaan kirjatenttinä, ks. opintojaksojen kuvauksia. 

 Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen
Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen. Oulun yliopiston opiskelija voi saada 
pääaineoikeuden myös suorittamalla suomen kielen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla 
tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Hakuaika päättyy 31.3. 

Saadakseen sivuaineen opinto-oikeuden suomen kieleen opiskelijan on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka 
järjestetään vuosittain uusien opiskelijoiden valintakokeen yhteydessä touko-kesäkuussa. Lähtötasokokeessa 
otetaan luokanopettajaksi opiskelevia Oulun, Kajaanin ja Lapin yliopiston opettajankoulutuslaitoksista vuosittain 6–8 
suorittamaan suomen kielen perus- ja aineopintoja. Lisätietoja lähtötasokokeesta antaa lehtori Jarmo Jantunen. 
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 Opintoneuvonta
Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus, 
jossa opiskelijat jaetaan tuutoriryhmiin ja jossa opiskelijat laativat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (HOPSit). 
Nämä ryhmät kokoontuvat lukuvuoden aikana tuutoriopettajan ohjauksessa, ja silloin on mahdollisuus keskustella 
opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Sivuaineopiskelijolle järjestetään vuosittain erillinen tiedotustilaisuus. 

Yleistä opintoneuvontaa antaa lehtori Jarmo Jantunen vastaanottoaikana työhuoneessaan HU137 ja 
puhelinnumerostaan (08) 553 3478. 

 Sijoittuminen työelämään
Suomen kielen pääaineopiskelijoista osa valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi perusasteelle ja lukioon. 
Heidän pitää valita sivuaineikseen kirjallisuus ja puheviestintä sekä tulla hyväksytyiksi suorittamaan opettajan 
pedagogiset opinnot (ks. opinto-oppaan kohta Opettajankoulutus). Osa pääaineopiskelijoista työllistyy suomen kielen 
ja viestinnän opettajiksi esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin. Viestintäalalle toimittajiksi 
ja tiedottajiksi suuntautuvat opiskelijat voivat hakea esimerkiksi tiedeviestinnän maisteriohjelmaan. Niille, jotka 
aikovat valmistua suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajiksi, on tarjolla oma opintokokonaisuutensa. Pieni osa 
valmistuneista sijoittuu tutkijoiksi. Kaikki valmistuneet suomen kielen maisterit ovat sijoittuneet työelämään hyvin, ja 
myös alan lisensiaateilla ja tohtoreilla on kysyntää. 

OPPIAINEKOHTAISIA KÄYTÄNNÖN OHJEITA 

 Sivuaineiden valinta
Aineenopettajakoulutukseen hakeutuvat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (60 
op), puheviestinnän opintoja (10 op) sekä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot (60 op). Suomen kielen 
opiskelijat, jotka eivät suuntaudu opettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti, ja eri opiskelijoiden tutkinnot 
muodostuvatkin hyvin erilaisiksi sivuainevalintojen mukaan. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi suomen 
sukukielet, suomi toisena ja vieraana kielenä, vieraat kielet, kirjallisuus sekä yhteiskuntatieteelliset opinnot. Yleinen 
kielitiede ja fonetiikka ovat suositeltavia sivuaineita erityisesti tutkijan urasta kiinnostuneille. Usein varsin yllättävät ja 
epäsovinnaiset aineyhdistelmät voivat olla hedelmällisiä: esimerkiksi markkinoinnin opinnot ovat viestintäalalle 
tähtäävälle hyödyllisiä. 

 Opiskelujärjestys
Perusopinnot pitää olla suoritettuina vähintään arvosanalla 3, jotta voi aloittaa aineopinnot. Perusopinnot ja 
aineopinnot arvostellaan opintojaksojen arvosanojen keskiarvon perusteella. Yhtenä osatekijänä aineopintojen 
arvosanaa laskettaessa otetaan huomioon perusopintojen arvosana. Perus- ja aineopintokokonaisuudet koostaa ja 
arvostelee professori Harri Mantila. 

Kandidaatintutkielma sekä perus- ja aineopinnot pitää olla suoritettuina vähintään arvosanalla 3, jotta voi aloittaa 
syventävät opinnot. Syventävät opinnot arvostellaan opintojaksojen arvosanojen keskiarvon perusteella. Yhtenä 
osatekijänä kokonaisarvosanaa laskettaessa otetaan huomioon aineopintojen arvosana, jonka on oltava vähintään 3. 
Syventävät opinnot koostaa ja arvostelee professori Helena Sulkala. 

Syventäviin opintoihin kuuluvia valinnaisia opintojaksoja pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään vuosittain. 
Kirjallisuusreferaateissa 400–500 sivua suomenkielistä ja 250–300 sivua vieraskielistä kirjallisuutta vastaa neljää 
opintopistettä. 

 Verkko-opiskelu
Osan perus- ja aineopintojen sisällöistä voi opiskella myös itsenäisesti verkkokursseina. Verkkokurssit sijaitsevat 
www-pohjaisessa , jota varten opiskelijat saavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Useimpiin Optima-työtilassa
verkkokursseihin kuuluu kampuksella läsnäoloa vaativa tentti tai muu suoritus. Verkko-opiskelua hyödynnetään myös 
useiden kurssien monimuoto-opiskelussa. 

 Opetusohjelma
Opetusohjelma ilmestyy jokaisen lukukauden alussa. Ohjelma on esillä laitoksen www-sivuilla kohdassa suomen 
kieli, lukujärjestysasiat. Opintojaksojen kuvausten yhteydessä 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 täyttämällä tenttikuori huolellisesti vähintään 
kymmentä päivää ennen varsinaista tenttipäivää. Kuoret jätetään oppiaineen käytävällä olevaan tenttikuorilaatikkoon. 

https://optima.oulu.fi/login1?ns=
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Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tiedekunnan tenttipäivämäärät ovat nähtävillä tiedekunnan www-
. sivuilla

Tenttitulokset ovat nähtävillä sähköisessä opintorekisterissä OODIssa ja opiskelijahuoneen tenttituloskansioissa. 

 Ilmoittautuminen ja toimistopalvelut
Opiskelijan on ilmoittauduttava vuosittain opiskelijapalveluiden opintotoimistoon (KE1020) ja ensimmäisen 
lukukauden alussa suomen kielen oppiaineen toimistoon (HU124). Nimi- tai osoitetietojen muutoksesta on 
ilmoitettava kumpaankin toimistoon.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

694913A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 4 op
694921S: Graduseminaari, 5 op
694906P: Johdatus fennistiikkaan, 3 op
694912A: Johto-oppi, 3 op
694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op
694900P: Kielenhuolto, 4 op
694919S: Kielihistoria, 3 op
694918S: Kielikonsulttikurssi, 3 op
694903P: Kirjakielen vaiheet, 4 op
694901P: Kriittinen medialukutaito, 4 op
694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op
694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op
694905P: Lauseoppi, 4 op
694909A: Murteet, 3 op
694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
694902P: Puhesuomi, 4 op
694910A: Sanasto ja nimistö, 4 op
694911A: Semantiikka, 4 op
694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op
694924S: Syventävien opintojen lopputentti, 6 op
694917S: Syventävä kirjoittaminen, 3 op
694908A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 3 op
694907A: Tekstioppi, 4 op
694920S: Tutkimuksen historia, 3 op
694915A: Tutustuminen työelämään, 6 op
694923S: Valinnaisia opintojaksoja, 12 op
694927A: Valinnaisia opintojaksoja, 6 op
695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op
694904P: Äänne- ja muoto-oppi, 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

694913A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 4 op

http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/tenttipaivat.html
http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/tenttipaivat.html
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
(toim. Kari Sajavaara ja Arja Piirainen-Marsh), Kieli, diskurssi & yhteisö , 2000
(toim. Anu Airola, Heikki J. Koskinen ja Veera Mustonen), Merkillinen merkitys , 2000
(toim. Ilona Herlin ... et al. ), Äidinkielen merkitykset , 2002
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy fennistisessä tutkimuksessa käytettyihin teorioihin ja metodeihin, osaa käyttää alan käsitteitä 
oikein ja soveltaa opittuja teorioita ja metodeja omassa tutkimuksessaan.
Sisältö:
Keskeiset fennistiikan teoriat ja metodit.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kieli, diskurssi & yhteisö (toim. Kari Sajavaara ja Arja Piirainen-Marsh); Tiina Onikki: Mistä mieli merkityksen 
tutkimukseen? – Merkillinen merkitys (toim. Anu Airola, Heikki J. Koskinen ja Veera Mustonen). 85–114; Tuomas 
Huumo: Mikä kielen mielestä on tuloksellista? – Äidinkielen merkitykset. 534–555. Sivuaineopiskelijat suorittavat 
opintojakson tenttimällä ensimmäisenä mainitun teoksen sivut 7–217. Sivuaineopiskelijoiden tentit ottaa vastaan 
professori Harri Mantila.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti ja litterointitehtävät.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professorit ja lehtorit

694921S: Graduseminaari, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
4. (3.) lukuvuosi, 1.–4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tutkielmansa erikoisalaan ja saa metodisen valmiuden tehdä tutkimusta. Opiskelija harjaantuu 
löytämään, järjestämään, esittämään ja arvioimaan tutkimustietoa.
Sisältö:
Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen.
Toteutustavat:
Seminaarit.
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Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista vähintään arvosanalla 3.
Oppimateriaali:
Omaan tutkimusalaan liittyvä tieteellinen kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Referaatin, tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laadinta sekä opponointi.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
professorit ja lehtorit

694906P: Johdatus fennistiikkaan, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Laakso, Johanna , Karhunkieli pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen , 1999
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694906P Johdatus fennistiikkaan (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy fennistiikan yhteiskunnalliseen ja historialliseen merkitykseen.
Sisältö:
Tieteenalan kehityslinjoihin ja nykysuuntauksiin tutustuminen.
Toteutustavat:
Johdantoluennot.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Oppimateriaali:
Laakso, Johanna: Karhunkieli, 1999 SKS, Paunonen, Heikki: Kansankielestä kansalliskieleksi, Virittäjä 2/2001, 
sivut 223–238.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Johdantoluentojen ja kirjallisuuden pohjalta kaksi erillistä noin 5-sivuista refl ektoivaa esseetä.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty

694912A: Johto-oppi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
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Ajoitus:
2. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee suomen kielen johto-opin pääperiaatteet.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitustehtävät.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne, Äänne- ja muoto-oppi sekä Sanasto ja nimistö suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Marketta Harju-Autti

694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Ajoitus:
3. lukuvuosi, 1.–3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija harjaantuu löytämään, järjestämään, esittämään ja arvioimaan fennististä tietoa. Hän laatii 
kandidaatintutkielman ja puolustaa sitä tieteellisessä keskustelussa.
Sisältö:
Tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja raportointi.
Toteutustavat:
Johdantoluennot, itsenäinen verkko-opiskelu ja seminaarityöskentely.
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista vähintään arvosanalla 3 sekä opintojakson Fennistiikan 
teoriat ja metodit suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman tekeminen sekä seminaarityöt.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Merja Karjalainen, lehtori Marketta Harju-Autti ja lehtori Jari Sivonen

694900P: Kielenhuolto, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:
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ay694900P Kielenhuolto (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee kielenhuollon keskeiset kohdat ja osaa huoltaa kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.
Sisältö:
Kielenhuollon perusteet, taustat ja tehtävät.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset, tukena opetusmoniste ja verkkomateriaali. Vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne ja Puhesuomi suorittamista.
Oppimateriaali:
Tentitään lisäksi Terho Itkosen Uudesta kielioppaasta sovitut sivut.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Jari Sivonen

694919S: Kielihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Paul Fogelberg (toim.), Pohjan poluilla suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan , 1999
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
3. tai 4. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija kertaa uralilaisen kielikunnan rakenteen ja suomen aseman siinä, omaksuu historiallis-vertailevan 
kielentutkimuksen pääperiaatteet, tutustuu suomen kielen kehityksen päälinjoihin erityisesti itämerensuomalaisten 
kielten valossa. Lisäksi opiskelija perehtyy viimeisimpiin käsityksiin suomalaisten kielellisestä esihistoriasta.
Toteutustavat:
Luentoja, vaihtoehtoisesti verkkokurssi.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista, erityisesti opintojaksojen Äänne- ja muoto-oppi, 
Puhesuomi ja Murteet.
Oppimateriaali:
Tenttiin luetaan luentojen lisäksi Paul Fogelberg (toim.): Pohjan poluilla, Suomen tiedeseura 1999, sivut 5–120 ja 
159–248.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Harri Mantila
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694918S: Kielikonsulttikurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
4. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija pystyy tarkastamaan ja korjaamaan tekstiä sekä antamaan asiantuntijapalautetta verkossa ja 
kasvokkain.
Sisältö:
Perehtyminen tekstien korjaamiseen, palautteen harjoittelu.
Toteutustavat:
Harjoitukset, asiakastapaamiset, verkkotyöskentely, työpaja.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Syventävä kirjoittaminen suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tekstinhuollon ja palautteenannon harjoittelu todellisessa konsulttitilanteessa. Kielenhuollon työpajan suunnittelu 
ja toteutus pienryhmässä.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
lehtori Merja Karjalainen

694903P: Kirjakielen vaiheet, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Rapola, Martti , Vanhan kirjasuomen lukemisto , 1988
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694903P Kirjakielen vaiheet (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee suomen kirjakielen kehityksen vaiheet vanhasta kirjasuomesta varhaisnykysuomeen ja 
nykysuomeen. Hän perehtyy vanhan kirjasuomen ajan keskeisimpiin julkaisuihin.
Toteutustavat:
Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä verkko-opiskelua.
Kohderyhmä:
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Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi suorittamista.
Oppimateriaali:
Oheislukemistona Rapola, Vanhan kirjasuomen lukemisto.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäistä verkko-opiskelua ja tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Marketta Harju-Autti

694901P: Kriittinen medialukutaito, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694901P Kriittinen medialukutaito (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee kriittisen medialukutaidon perusteet. Hän osaa analysoida tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja 
ideologisuutta lingvistisesti.
Sisältö:
Kriittisen medialukutaidon perusteet.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset. Vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Oppimateriaali:
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Laajahko kirjallinen analyysi sovittavasta aiheesta.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Jari Sivonen

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:
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3. vuosi, 4. 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 5. Kypsyysnäyte.)
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
professori Harri Mantila

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

Laajuus:
0 op
Ajoitus:
Maisterintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman valmistuttua.
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus-, aine- ja syventävien opintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jos opiskelija on kandidaatintutkinnossaan kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut suomen tai ruotsin kielen 
hallinnan, kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä. Muutoin maisterintutkinnon 
kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa tiedekunnan tenttipäivänä. (Ks. opinto-oppaan kohta 5. 
Kypsyysnäyte.)
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
professori Helena Sulkala
Lisätiedot:
Pro gradu -tutkielma hyväksytään vasta sen jälkeen, kun kypsyysnäyte on hyväksytty.

694905P: Lauseoppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694905P Lauseoppi (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 4. periodi
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Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee nykysuomen syntaktisen rakenteen sekä keskeiset syntaksin ja semantiikan kysymykset. 
Kurssin suorittaneella on riittävästi syntaktista argumentaatiotaitoa ja ongelmanratkaisukykyä.
Sisältö:
Suomen kielen lauserakenteen käsittely.
Toteutustavat:
Luentoja ja analyysiharjoituksia. Vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Suomen kielen rakenne suorittamista.
Oppimateriaali:
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Jari Sivonen

694909A: Murteet, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää murteen merkityksen osana suomalaista paikalliskulttuuria, tuntee päämurrealueita 
erottelevat piirteet sekä tajuaa kielen muuttumisen ja varioimisen luonteen.
Toteutustavat:
Luentoja ja harjoituksia tai verkkokurssi.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Äänne- ja muoto-oppi ja Puhesuomi suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Harri Mantila

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
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Laajuus:
40 op
Ajoitus:
4.–5. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Tutkielman avulla opiskelija osoittaa valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan, tutkimusmenetelmien hallintaa, 
perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen sekä kykyä tieteelliseen viestintään. (Ks. lisää tietoa 
opinto-oppaan kohdista Opinnäytteet ja Kypsyysnäyte.)
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Omaan tutkimukseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkielman kirjoittaminen ja toimittaminen sidottuina kappaleina (2) tiedekuntaan, pro gradun tarkastusseminaari.
Arviointiasteikko:
approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, 
laudatur
Vastuuhenkilö:
professorit ja lehtorit

694902P: Puhesuomi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2009

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen oppimateriaali:
Jönsson Korhola Lindgren (toim.), Monena suomi maailmalla suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä , 2003
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija omaksuu sosiolingvistiikan peruskäsitteet ja ongelmanasettelut, tunnistaa puhesuomen sosiaalisen 
variaation pääpiirteet ja tuntee suomalaiset tai suomea lähellä olevat kielivähemmistöt ulkomailla.
Toteutustavat:
Luentoja tai verkkokurssi.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Johdatus fennistiikkaan suorittamista.
Oppimateriaali:
Tenttiin luetaan luentojen lisäksi Jönsson–Korhola–Lindgren (toim.): Monena suomi maailmalla, SKS 2003, sivut 
7–299 ja 386–526.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Harri Mantila

694910A: Sanasto ja nimistö, 4 op
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Häkkinen, Kaisa , Mistä sanat tulevat suomalaista etymologiaa , 1990
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy suomen kielen sanaston kerrostumiin ja sanastontutkimuksen päälinjoihin sekä tutustuu 
paikan- ja henkilönnimistön tutkimukseen.
Toteutustavat:
Luentoja ja harjoitustehtäviä.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Luentotentin yhteydessä suoritetaan teoksesta Kaisa Häkkinen: Mistä sanat tulevat, s. 162–276.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Marketta Harju-Autti

694911A: Semantiikka, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee semantiikan peruskäsitteet, sana- ja lausesemantiikan perusteet sekä semantiikan teorioita. 
Lisäksi hän osaa soveltaa ja arvioida nykyfennistiikassa käytettäviä semantiikan teorioita ja tutkimusmetodeja.
Sisältö:
Semantiikan peruskäsitteet ja keskeisten semanttisten teorioiden pääkohdat.
Toteutustavat:
Luennot.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne, Lauseoppi sekä Sanasto ja nimistö suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
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Vastuuhenkilö:
lehtori Jari Sivonen

694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694926Y Suomen kielen rakenne (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.
Sisältö:
Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua.
Kohderyhmä:
Tiedekunnan kieliaineiden opiskelijat.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja opetusmoniste.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Jari Sivonen
Lisätiedot:
Opintojakso kuuluu suomen kielen pääaineopiskelijoilla kieli- ja viestintäopintoihin.

694924S: Syventävien opintojen lopputentti, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Ajoitus:
4.–5. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija palauttaa mieleen tekstin, vaihtelun, kieliopin ja tutkimuksen moduuleissa oppimansa sisällöt.
Sisältö:
Oppiaineen painoaloilta valittu tenttikirjallisuus.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:



15

Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Tenttikirjallisuuslista on saatavana oppiaineen kansliasta, www-sivuilta sekä Optima-oppimisympäristöstä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Helena Sulkala

694917S: Syventävä kirjoittaminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
4. lukuvuosi, 1. tai 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija pystyy kirjoittamaan ja arvioimaan vaativaa tiedottavaa ja tieteellis-teoreettista tekstiä sisällön, 
tavoitteiden ja vastaanottajan kannalta.
Sisältö:
Tieteen popularisointi ja essee.
Toteutustavat:
Harjoitukset.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Tekstioppi sekä Tekstilajit ja kirjoittaminen suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitukset, sovittujen tekstien kirjoittaminen, tekstien arviointi.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Merja Karjalainen

694908A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
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Opiskelija osaa kirjoittaa ja arvioida eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä sisällön, tehtävän, rakenteen, luettavuuden, 
kohderyhmän ja kielenhuollon vaatimusten pohjalta.
Sisältö:
Tutustuminen erilaisten tekstien vaatimuksiin kirjoitustehtävien pohjalta.
Toteutustavat:
Harjoitukset.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Kielenhuolto, Kriittinen medialukutaito ja Tekstioppi suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkokurssi.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitukset, sovittujen tekstien kirjoittaminen ja arviointi. Vaihtoehtoisena suoritustapana verkkokurssi, tekstien 
kirjoittaminen ja arviointi.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Merja Karjalainen
Lisätiedot:
Kurssi pidetään useita kertoja vuodessa.

694907A: Tekstioppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee keskeiset teksti- ja tyyliopin käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin.
Sisältö:
Teksti- ja tyyliopin keskeiset käsitteet.
Toteutustavat:
Luennot, ryhmätyöt, verkko-opiskelu.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Kriittinen medialukutaito suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ryhmätyöskentelyä verkkoaineiston pohjalta, palautekeskustelut, tyylianalyysi, tentti. Vaihtoehtoisena 
suoritustapana verkkokurssi ja tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Merja Karjalainen

694920S: Tutkimuksen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
4. (3.) lukuvuosi, 1. ja 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu omaan tutkimusalansa historiaan ja saa samalla tukea pro gradu -työnsä tekemiseen. 
Opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti oman pro gradu -työnsä teoreettista ja metodista lähdekirjallisuutta ja 
kommentoimaan sitä oman tutkimuksensa näkökulmasta. Hän myös jakaa tietämyksensä ja näkemyksensä 
muiden kanssa keskusteluissa ja perehtyy laajemmin olemassa olevaan alan tutkimustietoon ja tieteelliseen 
keskusteluun.
Sisältö:
Aivoriihi, teemakeskustelut, palautteet, essee.
Toteutustavat:
Verkkokurssi.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista vähintään arvosanalla 3.
Oppimateriaali:
Omaan tutkimusalaan liittyvä tieteellinen kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja tieteellisen artikkelin kirjoittaminen opiskelijan oman tutkimusalan 
historiasta.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Helena Sulkala

694915A: Tutustuminen työelämään, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Ajoitus:
3. lukuvuosi, 3.–4. periodi
Osaamistavoitteet:
Muuksi kuin opettajaksi aikova opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja 
käytännön työelämässä.
Toteutustavat:
Harjoittelua opiskelijan hankkimassa ja oppiaineen hyväksymässä työpaikassa.
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat (ei opettajaksi aikovat).
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Raportti (2–5 sivua) ja työtodistus.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
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Vastuuhenkilö:
lehtori Jarmo Jantunen

694923S: Valinnaisia opintojaksoja, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 - 13 op
Ajoitus:
Vapaa.
Osaamistavoitteet:
Valinnaisten opintojaksojen tai harjoittelun avulla opiskelija perehtyy johonkin kielentutkimuksen tai kielenkäytön 
erityisalaan ja laajentaa näkemystään oppiaineesta.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Valinnaisia opintojaksoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuosittain. Jakso voi myös koostua esimerkiksi 
kirjallisuusreferaateista, vierailevien luennoitsijoiden kursseista tai osittain myös harjoittelusta sekä sivuaineiden 
opintojaksoista (esim. suomi toisena ja vieraana kielenä, unkarin kieli, viron kieli, yleinen kielitiede).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Helena Sulkala

694927A: Valinnaisia opintojaksoja, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 - 6 op
Ajoitus:
Vapaa.
Osaamistavoitteet:
Asiantuntemus laajentuu vierailevien luennoitsijoiden kurssien avulla.
Toteutustavat:
Ilmoitetaan erikseen.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat (opettajaksi aikovat).
Oppimateriaali:
Opintojakson mukaan.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Vaihtelevat.
Arviointiasteikko:
0–5, hyväksytty/hylätty
Lisätiedot:
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Opettajaksi suuntautuvilla valinnaisia jaksoja 6 op.

695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Pajusalu ym., Keelesild viron kielen oppikirja , 1999
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi ja viro
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1.–2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee viron kieliopin perusteet, tuntee Viron kulttuurin pääpiirteet, omaksuu vironkielisen luku-, 
kirjoitus- ja keskustelutaidon alkeet sekä saavuttaa kontrastiivisen viro–suominäkökulman.
Sisältö:
Käydään läpi viron kieliopin perusteet, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet, viron ja suomen kieliopin 
olennaisemmat eroavuudet.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, verkkoharjoitukset, itsenäinen työskentely.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on perustana muille viron kielen ja kulttuurin kursseille ja kuluu pakollisena suomen kielen 
aineopintoihin.
Oppimateriaali:
Pajusalu ym.: Keelesild.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai oppimispäiväkirja.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

694904P: Äänne- ja muoto-oppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694904P Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
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Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja tuntee 
niiden historiaa. Hän osaa määritellä taivutusmorfologian kategoriat ja tuntee morfologian historiaa.
Toteutustavat:
Luentoja ja harjoituksia.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne, Fonetiikan peruskurssi ja Yleisen kielitieteen peruskurssi 
suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäistä verkko-opiskelua ja tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Marketta Harju-Autti


