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Opasraportti

HuTK - Suomi toisena ja vieraana kielenä 2009 - 2011 
(2009 - 2011)

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Osoite: Suomi toisena ja vieraana kielenä, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 
Puhelin: yliopistonlehtori 08-553 3478, professori 08-553 3483 
Faksi: Faksi: 08-553 3315 
Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi 
www-sivut: http://www.oulu.fi/hutk/sutvi

 Katsaus oppiaineeseen
Suomi toisena ja vieraana kielenä eli sutvi-oppiaineesta on mahdollista suorittaa perusopinnot (25 op) sekä 
aineopinnot (35 op). Sutvi-opintokokonaisuus on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielen 
opettamisesta joko Suomessa toisena kielenä tai ulkomailla vieraana kielenä. Oppiaineessa tutustutaan suomeen 
vieraan kielen näkökulmasta sekä annetaan valmiuksia käytännön työstä selviämiseen. Opintokokonaisuudessa mm. 
tarkastellaan oppimateriaaleja ja Suomea monikulttuurisena maana, perehdytään oppijankielen piirteisiin ja kielitaidon 
arviointiin sekä sutvi-opetukseen käytännön tilanteissa.

 Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen
Sutvi-sivuaine on tarkoitettu äidinkielenään suomea puhuvalle suomen kielen pää- tai sivuaineopiskelijalle. 
Suomen kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijalla ja suomen sivuaineopiskelijalla on automaattisesti oikeus 
opiskella sutvia sivuaineenaan. Kaikilta sutvi-sivuaineen aloittavilta opiskelijoilta edellytetään, että suomen kielen 
perusopinnot (25 op) on suoritettu ennen sutvi-opiskelun aloittamista.

 Opintoneuvonta
Yliopistonlehtori Jarmo Harri Jantunen on tavattavissa vastaanottoaikana työhuoneessa HU 137 sekä puhelimitse, 
sähköpostitse ja verkoitse Optima-työtilassa.

 Sijoittuminen työelämään
Sutvi-sivuainetta opiskelleet ovat työllistyneet erittäin hyvin suomen ulkomaalaisopetukseen. Sutvi-opetuksen kysyntä 
on jatkuvasti kasvanut Suomessa, myös Pohjois-Suomessa. Lisäksi suomen kieltä opetetaan ulkomailla yli sadassa 
yliopistossa. Sutvi-sivuaine tarjoaa suomen kielen opiskelijalle vaihtoehdon ja lisän äidinkielen ja kirjallisuuden 
aineenopettajuudelle.

Oppiaineen käytännön ohjeita

Sutvi-opinnot (60 op) voi suorittaa kahdessa vuodessa: perusopinnot (25 op) ensimmäisenä ja aineopinnot (35 op) 
toisena vuotena. Opintokokonaisuuden suorittaminen vaatii paljon itsenäistä työskentelyä. Opiskelu sisältää mm. 
verkkokursseja Optima-ympäristössä, harjoittelua, kirjatenttejä ja kontaktitapaamisia. Verkkoympäristö toimii 
opintojen alusta lähtien tärkeänä opiskelu-, raportointi- ja itsereflektioympäristönä, jonka avulla sekä perus- että lähes 
kaikki aineopinnot voi suorittaa myös etäopintoina. Kaikki sutvi-opintojaksot ovat ainakin osittain verkossa. 
Verkkokurssit sijaitsevat www-pohjaisessa Optima-työtilassa, joka toimii myös oppiaineen ensisijaisena 
viestintäkanavana. 
Opintoihin kuuluvan tuutoroinnin ja harjoittelun opiskelija voi tehdä itse hankkimassaan paikassa Suomessa tai 
ulkomailla esim. kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana. 
Perusopinnot arvostellaan opintojaksojen arvosanojen keskiarvon perusteella. Aineopintojen arvosana muodostuu 
perusopintojen kokonaisarvosanan ja aineopintojen opintojaksojen arvosanojen keskiarvon perusteella. Perusopinnot 
koostaa yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen ja aineopinnot professori Helena Sulkala.

http://www.oulu.fi/hutk/sutvi
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 Opetusohjelma
Opetusohjelma ilmestyy jokaisen lukukauden alussa. Ohjelma on esillä oppiaineen verkkosivuilla. 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 perusopintojen opintojaksoihin kuuluu kirjatentti. Tentin voi suorittaa kullekin kurssille erikseen määrättyinä 
tiedekunnan tenttipäivinä, jotka on ilmoitettu opetusohjelmassa. Kirjatenttinä suoritettavia opintojaksoja varten on 
ilmoittauduttava tiedekunnan tenttitilaisuuteen ssa vähintään kymmentä päivää ennen varsinaista WebOodi
tenttipäivää. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Luentomuotoisten opintojaksojen tenttitilaisuuksiin ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua.

 Opintoihin ilmoittautuminen
Opintoihin ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa järjestettävässä tiedotustilaisuudessa, ja kursseille ilmoittaudutaan 
Optima-ympäristössä.

Opintojaksojen nimet kokonaisuuksittain

 Perusopinnot 25 opintopistettä
695000P Johdatus sutvi-oppiaineeseen 5 op 
- 01 Johdantoluennot ja raportointi 2 op 
- 02 Kirjatentti 3 op 
695001P Sutvi-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen 5 op 
- 01 Tuutorointi ja raportointi 3 op 
- 02 Kirjatentti 2 op 
695010P Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto 5 op 
- 01 Kirjatentti 1, 2 op 
- 02 Kirjatentti 2, 3 op 
695003P Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen 5 op 
695012P Kielitaidon arviointi 5 op 
- 01 Arviointi ja raportointi 3 op 
- 02 Kirjatentti 2 op

 Aineopinnot 35 opintopistettä
695006A Tutkimustietoa suomen kielen oppimisesta 5 op 
- 01 Johdantoluennot ja kirjallisuuskatsaus (3 op) 
- 02 Tutkimussuunnitelma (2 op) 
695013A Sutvi-oppimateriaali 5 op 
695014A Opintopiiri ja opetusharjoittelu 15 op 
- 01 Opintopiiri 5 op 
- 02 Harjoittelu, raportointi ja aineiston keruu 10 op 
695009A Tutkimusseminaari 5 op

 Valinnaiset opintojaksot:
6950015A Oppijankieli ja korpusteknologia opetuksessa 5 op 
6950016A Muu valinnainen jakso 5 op

 

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee S2-alan peruskäsitteet ja 
tietää, ketkä opiskelevat suomea vieraana kielenä. Hänellä on yleiskäsitys maahanmuuttajien saamasta suomen 
opetuksesta eri koulutusasteilla. Opiskelijalla on valmiudet ohjata suomenoppijaa niin kielellisten kuin 
yhteiskunnallistenkin tietojen ja taitojen hankinnassa. Hän tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän eroja ja osaa kuvata 
Suomea monikulttuurisena yhteiskuntana. Opiskelija hallitsee kielitaidon arvioinnin perusteet ja pystyy soveltamaan 
niitä opetuksessaan. Hän tuntee alan peruskirjallisuuden ja kykenee hyödyntämään sitä tutkimus- ja opetustyössä.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet opettaa suomea 
toisena ja vieraana kielenä. Hän on syventänyt tuntemustaan S2-opetuksesta, vieraan kielen oppimisesta sekä alan 
tutkimuksesta. Hänellä on hyvä yleiskuva opetusmenetelmistä ja asioiden opetusjärjestyksestä. Opiskelija tuntee S2-
opetusmateriaaleja ja osaa tuottaa niitä itse. Hän osaa kuvata oppijankielen luonteenomaisia piirteitä. Hän kykenee 
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tulkitsemaan, analysoimaan ja soveltamaan alan tutkimustuloksia sekä hyödyntämään niitä omassa tutkimuksessaan 
ja opetuksessaan.

Kirjatenttien osaamistavoitteet

Johdatus sutvi-oppiaineeseen:

Opiskelija hallitsee suomi toisena ja vieraana kielenä -alan peruskäsitteet sekä perehtyy kaksi- ja monikielisyyteen. 
Hän tuntee vieraan kielen oppimisen teorioita, ongelmia ja opetusmenetelmiä.

Kielitaidon arviointi:

Opiskelija hallitsee kielitaidon arvioinnin osa-alueet ja periaatteet. Hän tuntee ja osaa soveltaa suomalaisia ja 
yleiseurooppalaisia arvioinnin taitotasoja.

Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto: 
Kirjatentti 1

Opiskelija osaa kuvata Suomea monikulttuurisena yhteiskuntana. Hänellä on hyvä yleiskuva monikulttuurisuuden 
käsitteistä, ja hän kykenee ymmärtämään monikulttuurisen yhteiskunnan ilmiöiden taustoja.

Kirjatentti 2

Opiskelija tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän eroja. Hän ymmärtää kielen, kulttuurin ja identiteetin suhteen ja 
osaa kuvata sitä. Opiskelijalla on yleiskuva Suomessa elävien vähemmistöjen asemasta ja kulttuurista.

Sutvi-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen:

Opiskelija osaa tarkastella suomen kielioppia S2-oppijan näkökulmasta. Hän kykenee ymmärtämään kielenoppimisen 
prosesseja ja laatimaan opetussuunnitelmia.

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

695000P: Johdatus S2-oppiaineeseen, 5 op
695000P-02: Johdatus S2-oppiaineeseen: Kirjatentti, 3 op
695012P: Kielitaidon arviointi, 5 op

Vapaavalintaisuus
695012P-02: Kielitaidon arviointi: Kirjatentti, 2 op
695012P-01: Kielitaidon arviointi: Arviointi ja raportointi, 3 op

695016A: Muu valinnainen jakso, 5 op
695014A: Opintopiiri ja opetusharjoittelu, 15 op

Vapaavalintaisuus
695014A-02: Harjoittelu ja opetusportfolio, 10 op
695014A-01: Opintopiiri ja opetusharjoittelu: opintopiiri, 5 op

695015A: Oppijankieli ja korpusteknologia opetuksessa, 5 op
695001P: S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen, 5 op
695001P-02: S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen:Kirjatentti, 2 op
695013A: S2-oppimateriaali, 5 op
695010P: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto, 5 op
695010P-01: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto: Kirjatentti 1, 2 op
695010P-02: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto: Kirjatentti 2, 3 op
695003P: Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen, 5 op
695009A: Tutkimusseminaari, 5 op
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695006A: Tutkimustietoa suomen kielen oppimisesta, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

695000P: Johdatus S2-oppiaineeseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
1. ja 2. periodi. Suoritetaan ennen muita sivuaineen opintojaksoja.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee suomi toisena ja vieraana kielenä -alan peruskäsitteet sekä perehtyy kaksi- ja 
monikielisyyteen. Hän tietää, ketkä suomea opiskelevat ja mitkä ovat opetuksen tavoitteet. Hän tutustuu suomen 
maahanmuuttajaopetukseen eri opetusasteilla.
Sisältö:
Johdatus suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen ja -oppimiseen.
Toteutustavat:
Verkkoluennot ja -työskentely, tutustumiskäynnit ja raportointi, seminaari sekä kirjatentti.
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista
Oppimateriaali:
Äidinkieli ja toiset kielet (toim. Sirkku Latomaa, 2004): 15-42, 79-96 ja 106-116; Moneja baareja - tiellä toimivaan 
kaksikielisyyteen (toim. Helena Ruuska & Sanna-Marja Tuomi, 1996): 83-170; Kielenoppimisen kysymyksiä (toim. 
Kari Sajavaara & Arja Piirainen-Marsh, 1999): 73-102 ja 157-257 sekä artikkelikokoelma. (Latomaan toimittama 
teos on Optimassa sähköisenä ja artikkelikokoelma saatavana vastuuhenkilöltä.)
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Verkko-opiskelu sekä reflektoiva raportti (2 op) ja kirjatentti (3 op).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695000P-02: Johdatus S2-oppiaineeseen: Kirjatentti, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695000P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. ja 2. periodi. Suoritetaan ennen muita sivuaineen opintojaksoja
Oppimateriaali:
Äidinkieli ja toiset kielet (toim. Sirkku Latomaa, 2004): 15-42, 79-96 ja 106-116; Moneja baareja - tiellä toimivaan 
kaksikielisyyteen (toim. Helena Ruuska & Sanna-Marja Tuomi, 1996): 83-170; Kielenoppimisen kysymyksiä (toim. 
Kari Sajavaara & Arja Piirainen-Marsh, 1999): 73-102 ja 157-257 sekä artikkelikokoelma. (Latomaan toimittama 
teos on Optimassa sähköisenä ja artikkelikokoelma saatavana vastuuhenkilöltä.)
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695012P: Kielitaidon arviointi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay695012P Kielitaidon arviointi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tehdä kielitestin, soveltaa kielitaidon arvioinnin periaatteita ja hyödyntää suomalaisia ja 
yleiseurooppalaisia arvioinnin taitotasoja.
Sisältö:
Kielitaidon arviointi ja kielitaidon taitotasot.
Toteutustavat:
Kielitaidon testaus, arviointi, reflektoiva raportointi ja seminaari sekä kirjatentti.
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Johdatus sutvi-oppiaineeseen.
Oppimateriaali:
Mirja Tarnanen (2002): Arvioija valokeilassa. Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia, sivut 48-132. Ari 
Huhta (1993): Suullisen kielitaidon arviointi. Teoksessa Sauli Takala (toim.): Suullinen kielitaito ja sen arviointi, 
sivut 143-225. Mirja Tarnanen, Ari Huhta & Kalevi Pohjola (2007): Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi 
vastaajana. Teoksessa Minna-Riitta Luukka & Sari Pöyhönen (toim.): Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. 
Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti, sivut 381-412. Opetushallitus (2002): Yleisten kielitutkintojen 
perusteet, sivut 1-28. Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen 
eurooppalainen viitekehys, Council of Europe (2003): luku 3 (sivut 44-72) ja luku 9 (sivut 242-267).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Reflektoiva raportti (3 op) ja kirjatentti (2 op).
Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695000P-02&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695012P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

Vapaavalintaisuus

695012P-02: Kielitaidon arviointi: Kirjatentti, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay695012P Kielitaidon arviointi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

2 op

Ajoitus:

3. ja 4. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tehdä kielitestin, soveltaa kielitaidon arvioinnin periaatteita ja hyödyntää suomalaisia ja 
yleiseurooppalaisia arvioinnin taitotasoja.

Sisältö:

Kielitaidon arviointi ja kielitaidon taitotasot.

Toteutustavat:

Kielitaidon testaus, arviointi, reflektoiva raportointi ja seminaari sekä kirjatentti.

Kohderyhmä:

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Johdatus sutvi-oppiaineeseen

Oppimateriaali:

Mirja Tarnanen (2002): Arvioija valokeilassa. Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia, sivut 48-132. 
Ari Huhta (1993): Suullisen kielitaidon arviointi. Teoksessa Sauli Takala (toim.): Suullinen kielitaito ja sen 
arviointi, sivut 143-225. Mirja Tarnanen, Ari Huhta & Kalevi Pohjola (2007): Mitä on osaaminen? Kielitaidon 
arviointi vastaajana. Teoksessa Minna-Riitta Luukka & Sari Pöyhönen (toim.): Kohti tulevaisuuden 
kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti, sivut 381-412. Opetushallitus (2002): Yleisten 
kielitutkintojen perusteet, sivut 1-28. Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja 
arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, Council of Europe (2003): luku 3 (sivut 44-72) ja luku 9 
(sivut 242-267).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Reflektoiva raportti (3 op) ja kirjatentti (2 op).

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695012P-01: Kielitaidon arviointi: Arviointi ja raportointi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Perusopinnot

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695012P-02&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay695012P Kielitaidon arviointi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

3 op

Ajoitus:

3. ja 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tehdä kielitestin, soveltaa kielitaidon arvioinnin periaatteita ja hyödyntää suomalaisia ja 
yleiseurooppalaisia arvioinnin taitotasoja.

Sisältö:

Kielitaidon arviointi ja kielitaidon taitotasot.

Toteutustavat:

Kielitaidon testaus, arviointi, reflektoiva raportointi ja seminaari sekä kirjatentti.

Kohderyhmä:

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Johdatus sutvi-oppiaineeseen

Oppimateriaali:

Mirja Tarnanen (2002): Arvioija valokeilassa. Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia, sivut 48-132. 
Ari Huhta (1993): Suullisen kielitaidon arviointi. Teoksessa Sauli Takala (toim.): Suullinen kielitaito ja sen 
arviointi, sivut 143-225. Mirja Tarnanen, Ari Huhta & Kalevi Pohjola (2007): Mitä on osaaminen? Kielitaidon 
arviointi vastaajana. Teoksessa Minna-Riitta Luukka & Sari Pöyhönen (toim.): Kohti tulevaisuuden 
kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti, sivut 381-412. Opetushallitus (2002): Yleisten 
kielitutkintojen perusteet, sivut 1-28. Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja 
arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, Council of Europe (2003): luku 3 (sivut 44-72) ja luku 9 
(sivut 242-267).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Reflektoiva raportti (3 op) ja kirjatentti (2 op).

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695016A: Muu valinnainen jakso, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
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Vallinnaisten opintojaksojen avulla opiskelija laajentaa tietämystään alasta ja pystyy soveltamaan tätä tietoa 
opetuksessaan ja tutkimuksessaan.
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Vierailevien luennoitsijoiden kurssit, kirjallisuusreferaatit tai muut valinnaiset suoritustavat. Jakso voi koostua 
yhdestä tai useammasta suorituksesta.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695014A: Opintopiiri ja opetusharjoittelu, 15 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
15 op
Ajoitus:
2. ja 3. periodi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kehittää ja suunnitella Sutvi-opetusta eritasoisille oppijaryhmille ja kerätä relevanttia 
tutkimusaineistoa.
Sisältö:
Sutvi-opetuksen opetussuunnitelmat, -menetelmät, erilaiset oppimisympäristöt, oppimisstrategiat, 
oppimisvaikeudet ja eettiset kysymykset.
Toteutustavat:
Opintopiiri, opetusharjoittelu ja tutkimusaineiston keruu.
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Sutvin perusopinnot
Oppimateriaali:
Oppimiseen ja opettamiseen liittyvä tutkimuskirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintopiiri (5 op) ja opetusharjoittelu (20 tuntia seuraamista ja 10 tuntia omaa opetusta), harjoittelun raportointi 
sekä oman tutkimusaineiston keruu (10 op)
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
professori Helena Sulkala

Vapaavalintaisuus

695014A-02: Harjoittelu ja opetusportfolio, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
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10 op

Ajoitus:

2. ja 3. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kehittää ja suunnitella Sutvi-opetusta eritasoisille oppijaryhmille ja kerätä relevanttia 
tutkimusaineistoa.

Sisältö:

Sutvi-opetuksen opetussuunnitelmat, -menetelmät, erilaiset oppimisympäristöt, oppimisstrategiat, 
oppimisvaikeudet ja eettiset kysymykset.

Toteutustavat:

Opintopiiri, opetusharjoittelu ja tutkimusaineiston keruu.

Kohderyhmä:

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sutvin perusopinnot.

Oppimateriaali:

Oppimiseen ja opettamiseen liittyvä tutkimuskirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintopiiri (5 op) ja opetusharjoittelu (20 tuntia seuraamista ja 10 tuntia omaa opetusta), harjoittelun 
raportointi sekä oman tutkimusaineiston keruu (10 op).

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori Helena Sulkala

695014A-01: Opintopiiri ja opetusharjoittelu: opintopiiri, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

2. ja 3. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kehittää ja suunnitella Sutvi-opetusta eritasoisille oppijaryhmille ja kerätä relevanttia 
tutkimusaineistoa.

Sisältö:

Sutvi-opetuksen opetussuunnitelmat, -menetelmät, erilaiset oppimisympäristöt, oppimisstrategiat, 
oppimisvaikeudet ja eettiset kysymykset.

Toteutustavat:

Opintopiiri, opetusharjoittelu ja tutkimusaineiston keruu.

Kohderyhmä:

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Sutvin perusopinnot.
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Oppimateriaali:

Oppimiseen ja opettamiseen liittyvä tutkimuskirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintopiiri (5 op) ja opetusharjoittelu (20 tuntia seuraamista ja 10 tuntia omaa opetusta), harjoittelun 
raportointi sekä oman tutkimusaineiston keruu (10 op).

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori Helena Sulkala

695015A: Oppijankieli ja korpusteknologia opetuksessa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kuvata oppijankielen luonteenomaisia piirteitä. Hän pystyy arvioimaan, miten kielenoppijan tekstit 
poikkeavat natiivikielestä ja käyttämään tietoa hyväksi opetuksessaan. Opiskelija osaa myös analysoida sähköisiä 
kieliaineistoja.
Sisältö:
Oppijankielen ominaisuudet ja sähköisten aineistojen hyöty opetuksessa.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat.
Oppimateriaali:
Luento- ja oheismateriaali. Kirjatentin materiaali on kerrottu Optima-ympäristön sutvi-työtilassa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitusraportti tai kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695001P: S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
1.-4. periodi (kirjatentti 1. ja 2. periodi, tuutorointi 2.-4. periodi).
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Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii soveltamaan suomen kielen opiskeluissa hankittua tietoa suomenoppijan ohjaamisessa. Hän 
osaa hyödyntää alan oppimateriaalia ja pystyy ymmärtämään kielenoppimisen prosesseja.
Sisältö:
Kielenoppiminen ja oppijan tuutorointi.
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Johdatus sutvi-oppiaineeseen ennen tuutorointia
Oppimateriaali:
Leila White (1997 tai uudempi): Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura. (326 s)
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Reflektoiva raportti (3 op) ja kirjatentti (2 op).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695001P-02: S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen:Kirjatentti, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
kirjatentti 1. ja 2. periodi
Oppimateriaali:
Leila White (1997 tai uudempi): Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura. (326 s)
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695013A: S2-oppimateriaali, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
1. periodi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee opetuksessa käytettävää oppikirja- ja sähköistä materiaalia. Hän osaa kuvata 
asioiden  opetusjärjestyksen ja hallitsee oppimateriaalin tuottamisen ja arvioinnin.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695001P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695001P-02&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Sisältö:
Oppimateriaalit ja niiden tuottaminen ja arviointi.
Toteutustavat:
Verkkokurssi ja seminaari
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Sutvin perusopinnot
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Verkkotyöskentely, raportti ja oman materiaalin tuottaminen.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695010P: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Toim. Sirkka Laihiala-Kankainen, Sari Pietikäinen ja Hannele Dufva, Moniääninen Suomi kieli, kulttuuri ja 
identiteetti , 2002
Toim. Liisa Salo-Lee, Raija Malmberg ja Raimo Halinoja, Me ja muut kulttuurienvälinen viestintä , 1996
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kuvata Suomea monikulttuurisena yhteiskuntana ja tuntee eri maista tulevien suomenoppijoiden 
taustoja. Hän tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän eroja ja tietää, millaisia eroja opettaja voi työssään kohdata.
Sisältö:
Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen viestintä.
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Johdatus sutvi-oppiaineeseen.
Oppimateriaali:
Kirjatentti 1:
- Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta (toim. Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli 
Löytty,  2005). Vastapaino. (235 s.)
Kirjatentti 2:
- Moniääninen Suomi: kieli, kulttuuri ja identiteetti (toim. Sirkka Laihiala-Kankainen, Sari Pietikäinen & Hannele 
Dufva, 2002). Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. (262 s.)
- Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä (toim. Liisa Salo-Lee, Raija Malmberg & Raimo Halinoja, 1998). 2. 
painos. YLE-opetuspalvelut. (160 s.)
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti 1 (2 op) ja kirjatentti 2 (3 op), kirjatentit voi suorittaa yhdessä tai erikseen.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695010P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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695010P-01: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto: Kirjatentti 1, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
3. ja 4. periodi
Oppimateriaali:
Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta (toim. Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli 
Löytty,  2005). Vastapaino. (235 s.)
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen
Lisätiedot:
Kirjatentti 1 ja kirjatentti 2 voi suorittaa myös yhdessä.

695010P-02: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto: Kirjatentti 2, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2015

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Toim. Sirkka Laihiala-Kankainen, Sari Pietikäinen ja Hannele Dufva, Moniääninen Suomi kieli, kulttuuri ja 
identiteetti , 2002
Toim. Liisa Salo-Lee, Raija Malmberg ja Raimo Halinoja, Me ja muut kulttuurienvälinen viestintä , 1996
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
Aloitusvuoden kevätlukukausi, 3. periodi.
Toteutustavat:
Kirjatentti. Vaihtoehtoiset suoritustavat kerrottu kurssin Optima-työtilassa.
Oppimateriaali:
Moniääninen Suomi 2002: Moniääninen Suomi: kieli, kulttuuri ja identiteetti (toim. Sirkka Laihiala-Kankainen, Sari 
Pietikäinen ja Hannele Dufva). Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. (262 s.); Me ja muut 
1998: Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä (toim. Liisa Salo-Lee, Raija Malmberg ja Raimo Halinoja). 2. 
painos. YLE-opetuspalvelut, Helsinki. (160 s.)
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695010P-01&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695010P-02&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae


14

lehtori Jarmo H. Jantunen
Lisätiedot:
Kirjatentti 1 ja kirjatentti 2 voi suorittaa myös yhdessä.

695003P: Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
3. periodi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa, millaisia yhteiskuntatietoja ja -taitoja maahanmuuttaja tarvitsee suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja pystyy soveltamaan selkokielen käyttöä opetukseen.
Sisältö:
Suomalaisessa yhteiskunnassa toimiminen ja selkokieli
Toteutustavat:
Verkkokurssi
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Johdatus sutvi-oppiaineeseen.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tekstianalyysi, selkokielinen verkkoesitys ja toimintaohje sekä opponointi
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jarmo H. Jantunen

695009A: Tutkimusseminaari, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
4. periodi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida, järjestää ja tulkita oppimiseen, opettamiseen tai arviointiin liittyvää aineistoa, soveltaa 
alan tutkimusmenetelmiä ja laatia tieteellisen seminaarityön.
Sisältö:
Tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen
Toteutustavat:
Seminaarit.
Kohderyhmä:
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Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Sutvin perusopinnot.
Oppimateriaali:
Sutvi-alaan liittyvä tutkimuskirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaarityön laadinta, seminaarit ja toisen opiskelijan työn opponointi
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Helena Sulkala

695006A: Tutkimustietoa suomen kielen oppimisesta, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
1. periodi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tulkita alan teorioita ja tutkimustraditiota.
Sisältö:
Sutvi-tutkimuksen keskeiset teoriat ja menetelmät.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuuden referointi.
Kohderyhmä:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Sutvin perusopinnot
Oppimateriaali:
Sutvi-alan tutkimuskirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Johdantoluennot ja kirjallisuuskatsaus (3 op) ja tutkimussuunnitelma tutkimusseminaaria varten (2 op).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori Helena Sulkala


